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Ændringsforslag 120
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. vedtager nedenstående holdning 
ved førstebehandling under hensyntagen 
til henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester 
i Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen;

1. Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 121
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om fælles 
standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold (omarbejdning) — Et bidrag fra 
Europa-Kommissionen til mødet mellem 
lederne i Salzburg den 19.-20. september 
2018

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om fælles 
standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold (omarbejdning) — Et bidrag fra 
Europa-Kommissionen til mødet mellem 
lederne i Salzburg den 19.-20. september 
2018

Or. en

Begrundelse

Dette er et horisontalt ændringsforslag, der hænger sammen med ændringsforslagene til 
betragtning 6, 9, 10, 22, 25, 32, 40 og 47 og artikel 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 og 22.

Ændringsforslag 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om fælles 
standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold (omarbejdning) — Et bidrag fra 
Europa-Kommissionen til mødet mellem 
lederne i Salzburg den 19.-20. september 
2018

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS 
OG RÅDETS DIREKTIV om fælles 
standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold (omarbejdning) — Et bidrag fra 
Europa-Kommissionen til mødet mellem 
lederne i Salzburg den 19.-20. september 
2018

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret". Dette er et horisontalt ændringsforslag, der hænger 
sammen med ændringsforslagene til artikel 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 og 22.

Ændringsforslag 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En effektiv og retfærdig 
tilbagesendelsespolitik er et afgørende led i 
Unionens strategi for en bedre forvaltning 
af migration, der omfatter alle aspekter 
heraf, således som det afspejles i den 
europæiske dagsorden for migration fra 
maj 201511.

(2) Medlemsstaternes ydre grænser er 
Unionens grænser. En fælles 
tilbagesendelsespolitik, der samtidig er 
effektiv og respekterer rettighederne for 
migranter med ulovligt ophold, er et 
afgørende led i Unionens strategi for en 
bedre forvaltning af migration, der 
omfatter alle aspekter heraf, således som 
det afspejles i den europæiske dagsorden 
for migration fra maj 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015)0285. 11 COM(2015)0285.
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Or. it

Ændringsforslag 124
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En effektiv og retfærdig 
tilbagesendelsespolitik er et afgørende led 
i Unionens strategi for en bedre forvaltning 
af migration, der omfatter alle aspekter 
heraf, således som det afspejles i den 
europæiske dagsorden for migration fra 
maj 201511.

(2) En værdig og human politik, der er 
baseret på rettigheder, bør danne 
grundlag for Unionens strategi for en 
bedre forvaltning af migration, der 
omfatter alle aspekter heraf.

_________________
11 COM(2015) 240 final.

Or. en

Ændringsforslag 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En effektiv og retfærdig 
tilbagesendelsespolitik er et afgørende led i 
Unionens strategi for en bedre forvaltning 
af migration, der omfatter alle aspekter 
heraf, således som det afspejles i den 
europæiske dagsorden for migration fra 
maj 201511.

(2) En effektiv og retfærdig 
tilbagesendelsespolitik er et afgørende led i 
Unionens strategi for en bedre og mere 
afbalanceret forvaltning af migration, der 
omfatter alle aspekter heraf, således som 
det afspejles i den europæiske dagsorden 
for migration fra maj 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015)0285. 11 COM(2015)0285.

Or. fr

Ændringsforslag 126
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Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En effektiv og retfærdig 
tilbagesendelsespolitik er et afgørende led i 
Unionens strategi for en bedre forvaltning 
af migration, der omfatter alle aspekter 
heraf, således som det afspejles i den 
europæiske dagsorden for migration fra 
maj 201511.

(2) En effektiv, virkningsfuld og 
hurtig tilbagesendelsespolitik er et 
afgørende led i Unionens strategi for en 
bedre forvaltning af migration, der 
omfatter alle aspekter heraf, således som 
det afspejles i den europæiske dagsorden 
for migration fra maj 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 240 final. 11 COM(2015) 240 final.

Or. en

Ændringsforslag 127
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I konklusionerne fra topmødet den 
28. juni 2018 understregede Det 
Europæiske Råd, at det er nødvendigt at 
optrappe den effektive tilbagesendelse af 
irregulære migranter betydeligt, og det 
udtrykte tilfredshed over Kommissionens 
planer om at forelægge lovgivningsforslag 
om en mere effektiv og sammenhængende 
europæisk tilbagesendelsespolitik.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I konklusionerne fra topmødet den 
28. juni 2018 understregede Det 
Europæiske Råd, at det er nødvendigt at 
optrappe den effektive tilbagesendelse af 
irregulære migranter betydeligt, og det 
udtrykte tilfredshed over Kommissionens 
planer om at forelægge lovgivningsforslag 
om en mere effektiv og sammenhængende 
europæisk tilbagesendelsespolitik.

(3) Tilbagesendelsesprocenten for 
migranter med ulovligt ophold i Unionen 
er fortsat utilfredsstillende. Som 
understreget af Det Europæiske Råd i 
konklusionerne fra topmødet den 28. juni 
2018, er det nødvendigt at vedtage en 
effektiv og sammenhængende europæisk 
politik for at optrappe den effektive 
tilbagesendelse af irregulære migranter 
betydeligt gennem en forbedring af 
procedurerne for tilbagesendelse og 
tilbagetagelse, idet der også indgås nye 
bilaterale tilbagetagelsesaftaler og sikres 
fuld gennemførelse af de gældende 
aftaler.

Or. it

Ændringsforslag 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I konklusionerne fra topmødet den 
28. juni 2018 understregede Det 
Europæiske Råd, at det er nødvendigt at 
optrappe den effektive tilbagesendelse af 
irregulære migranter betydeligt, og det 
udtrykte tilfredshed over Kommissionens 
planer om at forelægge lovgivningsforslag 
om en mere effektiv og sammenhængende 
europæisk tilbagesendelsespolitik.

(3) I konklusionerne fra topmødet den 
28. juni 2018 understregede Det 
Europæiske Råd, at det er nødvendigt at 
optrappe den effektive tilbagesendelse af 
irregulære migranter betydeligt, og det 
udtrykte tilfredshed over Kommissionens 
planer om at forelægge lovgivningsforslag 
om en mere effektiv og sammenhængende 
europæisk tilbagesendelsespolitik. Disse 
konklusioner blev vedtaget på baggrund 
af, at den effektive 
tilbagesendelsesprocent kun udgjorde 
36,6 % i 2017, hvilket langt fra er 
tilfredsstillende.

Or. fr

Ændringsforslag 130
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Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I konklusionerne fra topmødet den 
28. juni 2018 understregede Det 
Europæiske Råd, at det er nødvendigt at 
optrappe den effektive tilbagesendelse af 
irregulære migranter betydeligt, og det 
udtrykte tilfredshed over Kommissionens 
planer om at forelægge lovgivningsforslag 
om en mere effektiv og sammenhængende 
europæisk tilbagesendelsespolitik.

(3) I konklusionerne fra topmødet den 
28. juni 2018 understregede Det 
Europæiske Råd, at det er nødvendigt at 
optrappe den effektive tilbagesendelse af 
ulovlige migranter og afviste asylansøgere 
betydeligt, og det udtrykte tilfredshed over 
Kommissionens planer om at forelægge 
lovgivningsforslag om en mere effektiv og 
sammenhængende europæisk 
tilbagesendelsespolitik.

(Denne ændring gælder hele teksten.)

Or. nl

Begrundelse

Det nye udtryk "irregulær migration" skaber usikkerhed omkring den ulovlige indvandrings 
egentlige karakter, nemlig at det er indvandring, som er i strid med loven.

Ændringsforslag 131
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den 19. december 2018 vedtog 
FN's Generalforsamling FN's globale 
aftale om migration. Staterne forpligtede 
sig i denne tekst til at sikre, at enhver 
frihedsberøvelse i forbindelse med 
international migration sker efter en 
passende procedure, ikke sker vilkårligt, 
sker på grundlag af lovhjemmel, 
nødvendighed, proportionalitet og 
individuelle vurderinger, foretages af 
bemyndigede repræsentanter og varer i så 
kort en periode som muligt, uanset om 
frihedsberøvelsen sker i forbindelse med 
indrejse, transit eller 



AM\1214327DA.docx 9/358 PE658.738

DA

tilbagesendelsesprocedurer og uanset 
typen af sted, hvor frihedsberøvelsen sker. 
De forpligtede sig endvidere til at 
prioritere ikkefrihedsberøvende 
alternativer til frihedsberøvelse, som er i 
overensstemmelse med folkeretten, og at 
vælge en menneskerettighedsbaseret 
tilgang til enhver tilbageholdelse af 
migranter, hvor frihedsberøvelse 
udelukkende bruges som en sidste udvej.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med det 
ændringsforslag, der er fremsat til betragtning 4.

Ændringsforslag 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Iværksættelsen af fælles 
oplysningskampagner i tredjelande 
vedrørende de risici, der er forbundet med 
irregulær migration, og Unionens 
tilbagesendelsespolitik bør styrkes.

Or. it

Ændringsforslag 133
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
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grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration. Disse fælles standarder 
må dog ikke på nogen måde krænke den 
suveræne ret og pligt, som 
medlemsstaterne bl.a. i henhold til artikel 
15 i EMRK har til at forsvare og beskytte 
deres område og befolkninger mod de 
skadelige konsekvenser af uhæmmet 
lovlig eller ulovlig migration.

Or. nl

Begrundelse

Der er intet hierarki i artiklerne i EMRK. Alle artikler har samme vægt.

Ændringsforslag 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
europæisk tilbagesendelsespolitik.
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migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

Or. en

Begrundelse

Skyggeordføreren ønsker at beholde det tidligere direktivs ordlyd.

Ændringsforslag 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på 
en human måde og med fuld respekt for 
deres grundlæggende rettigheder og 
værdighed såvel som for folkeretten, 
herunder forpligtelser hvad angår 
beskyttelse af flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder og folkeretten og tæt 
samarbejde med tredjelande for at sikre 
effektive og hurtige 
tilbagesendelsesprocedurer. En effektiv 
tilbagesendelsespolitik indebærer en 
betydeligt højere tilbagesendelsesprocent, 
har en afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til det fælles europæiske 
asylsystem og systemet for lovlig 
migration.

Or. en

Ændringsforslag 136
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde uanset deres status og med 
fuld respekt for deres grundlæggende 
rettigheder og værdighed såvel som for 
folkeretten, herunder forpligtelser hvad 
angår beskyttelse af flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige, 
ikkediskriminerende og retfærdige regler 
for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

Or. ro

Ændringsforslag 137
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

(4) Medlemsstaterne bør ikke være 
forpligtet til at vedtage og gennemføre en 
tilbagesendelsespolitik. Hvis en 
medlemsstat vælger at gøre det, bør dens 
tilbagesendelsespolitik udelukkende være 
frivillig og bygge på fælles standarder, så 
personer tilbagesendes på en human måde 
og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge, beskyttelse af børns 
rettigheder, beskyttelse af personer i en 
udsat situation, beskyttelse af statsløse og 
andre forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare og gennemsigtige regler, 
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der er baseret på rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration, mindsker incitamenterne 
til ulovlig migration og sikrer 
sammenhæng med og bidrager til 
integriteten af det fælles europæiske 
asylsystem og systemet for lovlig 
migration.

Or. fr

Ændringsforslag 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 
human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
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forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge og på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på ulovlig 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration.

(Denne ændring gælder for hele teksten. 
Hvis den vedtages, vil det kræve 
tilsvarende ændringer i hele teksten.)

Or. nl

Begrundelse

Ordet "ulovlig" bør foretrækkes af klarhedshensyn. Det drejer sig her om indvandring, som er 
i strid med lovgivningen.

Ændringsforslag 140
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med dette direktiv bør der indføres 
et sæt horisontale regler, som finder 
anvendelse på alle tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i en medlemsstat.

(5) Med dette direktiv bør der indføres 
et sæt horisontale regler, som finder 
anvendelse på alle tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i en medlemsstat. Disse 
horisontale regler må ikke forhindre 
suveræne medlemsstater i at indføre 
strengere regler for 
tredjelandsstatsborgere, alt efter de 
enkelte medlemsstaters specifikke 
socioøkonomiske situation.

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tæt knyttet til betragtning 3 (som ændret) om behovet for en effektiv 
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tilbagesendelsespolitik og betragtning 4 om medlemsstaternes suverænitet.

Ændringsforslag 141
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at 
tredjelandsstatsborgeres ulovlige ophold 
bringes til ophør efter en retfærdig og 
gennemsigtig procedure. I 
overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
baseres på objektive kriterier, således at 
der tages hensyn til andet end blot det 
faktum, at der er tale om ulovligt ophold. I 
forbindelse med anvendelsen af 
standardformularer til afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse, dvs. afgørelser 
om tilbagesendelse og, hvis sådanne er 
truffet, afgørelser om indrejseforbud og om 
udsendelse, bør medlemsstaterne overholde 
dette princip og opfylde alle gældende 
bestemmelser i dette direktiv fuldt ud.

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at 
tredjelandsstatsborgeres ulovlige ophold 
bringes til ophør efter en retfærdig, 
endelig, gennemsigtig og hurtig procedure. 
I overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
baseres på objektive kriterier. I forbindelse 
med anvendelsen af standardformularer til 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse, dvs. 
afgørelser om tilbagesendelse og, hvis 
sådanne er truffet, afgørelser om 
indrejseforbud og om udsendelse, bør 
medlemsstaterne overholde dette princip 
og opfylde alle gældende bestemmelser i 
dette direktiv fuldt ud. Medlemsstaterne 
bør ikke nøjes med at træffe afgørelser, 
men bør også gennemføre dem med alle 
de retsmidler, de har til rådighed, 
herunder midlertidig tilbageholdelse 
inden en ufortøvet repatriering.

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag om effektiv gennemførelse er knyttet til betragtning 3 om behovet for 
en effektiv tilbagesendelsespolitik.

Ændringsforslag 142
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at 
tredjelandsstatsborgeres ulovlige ophold 
bringes til ophør efter en retfærdig og 
gennemsigtig procedure. I 
overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
baseres på objektive kriterier, således at der 
tages hensyn til andet end blot det faktum, 
at der er tale om ulovligt ophold. I 
forbindelse med anvendelsen af 
standardformularer til afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse, dvs. 
afgørelser om tilbagesendelse og, hvis 
sådanne er truffet, afgørelser om 
indrejseforbud og om udsendelse, bør 
medlemsstaterne overholde dette princip 
og opfylde alle gældende bestemmelser i 
dette direktiv fuldt ud.

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
fastlægges en procedure med henblik på 
at undersøge, om en 
tredjelandsstatsborgers ophold bør 
legaliseres på grundlag af vedkommendes 
forbindelser til medlemsstaten, efter en 
retfærdig og gennemsigtig procedure, der 
er baseret på rettigheder, hvis en 
tredjelandsstatsborger anses for at 
opholde sig irregulært. I 
overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
baseres på objektive kriterier, således at der 
tages hensyn til andet end blot det faktum, 
at der er tale om irregulært ophold. Ingen 
bestemmelser i dette direktiv må 
undergrave princippet om 
beslutningstagning på individuelt 
grundlag og forhindre undersøgelsen af 
omstændighederne i den enkelte sag.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er i overensstemmelse med ændringsforslagene til betragtning 4.

Ændringsforslag 143
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at 
tredjelandsstatsborgeres ulovlige ophold 
bringes til ophør efter en retfærdig og 
gennemsigtig procedure. I 
overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
baseres på objektive kriterier, således at der 

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at 
tredjelandsstatsborgeres ulovlige ophold 
bringes til ophør efter en retfærdig, human 
og gennemsigtig procedure med mere 
effektive tilbagesendelsesprocedurer. I 
overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
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tages hensyn til andet end blot det faktum, 
at der er tale om ulovligt ophold. I 
forbindelse med anvendelsen af 
standardformularer til afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse, dvs. afgørelser 
om tilbagesendelse og, hvis sådanne er 
truffet, afgørelser om indrejseforbud og om 
udsendelse, bør medlemsstaterne overholde 
dette princip og opfylde alle gældende 
bestemmelser i dette direktiv fuldt ud.

baseres på objektive kriterier, således at der 
tages hensyn til andet end blot det faktum, 
at der er tale om ulovligt ophold. I 
forbindelse med anvendelsen af 
standardformularer til afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse, dvs. afgørelser 
om tilbagesendelse og, hvis sådanne er 
truffet, afgørelser om indrejseforbud og om 
udsendelse, bør medlemsstaterne overholde 
dette princip og opfylde alle gældende 
bestemmelser i dette direktiv fuldt ud.

Or. ro

Ændringsforslag 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at 
tredjelandsstatsborgeres ulovlige ophold 
bringes til ophør efter en retfærdig og 
gennemsigtig procedure. I 
overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
baseres på objektive kriterier, således at der 
tages hensyn til andet end blot det faktum, 
at der er tale om ulovligt ophold. I 
forbindelse med anvendelsen af 
standardformularer til afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse, dvs. afgørelser 
om tilbagesendelse og, hvis sådanne er 
truffet, afgørelser om indrejseforbud og om 
udsendelse, bør medlemsstaterne overholde 
dette princip og opfylde alle gældende 
bestemmelser i dette direktiv fuldt ud.

(6) Medlemsstaterne bør sikre, at 
tredjelandsstatsborgeres irregulære ophold 
bringes til ophør efter en retfærdig og 
gennemsigtig procedure. I 
overensstemmelse med de generelle 
principper i EU-retten bør afgørelser, der 
vedtages efter dette direktiv, træffes efter 
en konkret og individuel vurdering og 
baseres på objektive kriterier, således at der 
tages hensyn til andet end blot det faktum, 
at der er tale om irregulært ophold. I 
forbindelse med anvendelsen af 
standardformularer til afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse, dvs. afgørelser 
om tilbagesendelse og, hvis sådanne er 
truffet, afgørelser om indrejseforbud og om 
udsendelse, bør medlemsstaterne overholde 
dette princip og opfylde alle gældende 
bestemmelser i dette direktiv fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
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Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret". Dette er et horisontalt ændringsforslag, der hænger 
sammen med ændringsforslagene til artikel 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 og 22.

Ændringsforslag 145
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og sandsynligheden for 
uautoriserede sekundære bevægelser. Det 
er nødvendigt at sikre, at der træffes 
afgørelse om tilbagesendelse umiddelbart 
efter, at afgørelsen om afslag på eller 
ophør af lovligt ophold er truffet, eller 
ideelt set i samme retsakt eller afgørelse. 
Dette bør navnlig gælde i tilfælde, hvor 
der gives afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Afgørelser om asyl træffes ikke af de samme myndigheder i de forskellige medlemsstater. 
Sondringen mellem de to myndigheder er en garanti for uafhængighed. Dette ændringsforslag 
skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 8.

Ændringsforslag 146
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og sandsynligheden for 
uautoriserede sekundære bevægelser. Det 
er nødvendigt at sikre, at der træffes 
afgørelse om tilbagesendelse umiddelbart 
efter, at afgørelsen om afslag på eller 
ophør af lovligt ophold er truffet, eller 
ideelt set i samme retsakt eller afgørelse. 
Dette bør navnlig gælde i tilfælde, hvor 
der gives afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning udgår i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 8, stk. 6.

Ændringsforslag 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
og sandsynligheden for uautoriserede 
sekundære bevægelser. Det er nødvendigt 
at sikre, at der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter, at 
afgørelsen om afslag på eller ophør af 

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
og sandsynligheden for uautoriserede 
sekundære bevægelser. Det er nødvendigt 
at sikre, at der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter, at 
afgørelsen om afslag på eller ophør af 
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lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse. Det bør altid ske under 
forudsætning af, at den fulde anvendelse 
af nonrefoulementprincippet i henhold til 
EU-retten og folkeretten vurderes på 
individuelt grundlag under 
asylproceduren, og at 
tilbagesendelsesproceduren automatisk 
suspenderes, indtil afslaget bliver endeligt, 
og resultatet af en klage over afslaget 
foreligger.

Or. en

Begrundelse

Ikke alle medlemsstater foretager en fuld vurdering af refoulementaspektet i henhold til EU-
retten om tilbagesendelser i forbindelse med asylproceduren, eller når de træffer afgørelse 
om afslag på eller ophør af lovligt ophold. En sådan øjeblikkelig udstedelse af en afgørelse 
om tilbagesendelse bør ikke gå ud over en mulig indgivelse af appel eller give anledning til 
andre grunde til at blive og over retten til at forblive på området under behandlingen af 
sådanne appelsager.

Ændringsforslag 148
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
og sandsynligheden for uautoriserede 
sekundære bevægelser. Det er nødvendigt 
at sikre, at der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter, at 
afgørelsen om afslag på eller ophør af 
lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse og dens reelle fuldbyrdelse 
bør styrkes for at mindske risikoen for, at 
den pågældende forsvinder, og 
sandsynligheden for uautoriserede 
sekundære bevægelser. Det er nødvendigt 
at sikre, at der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse, og at den fuldbyrdes 
samtidig som afgørelsen om afslag på eller 
ophør af lovligt ophold. Dette bør navnlig 
gælde i tilfælde, hvor der gives afslag på en 



AM\1214327DA.docx 21/358 PE658.738

DA

afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

ansøgning om international beskyttelse, 
forudsat at tilbagesendelsesproceduren 
suspenderes, indtil afslaget bliver endeligt, 
og resultatet af en klage over afslaget 
foreligger. Der bør kun være én 
klagemulighed, og der bør være 
umiddelbare proceduremæssige grunde til 
at erklære en klage antagelig til 
behandling.

Or. nl

Ændringsforslag 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
og sandsynligheden for uautoriserede 
sekundære bevægelser. Det er nødvendigt 
at sikre, at der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter, at 
afgørelsen om afslag på eller ophør af 
lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende forsvinder, 
og sandsynligheden for uautoriserede 
sekundære bevægelser. Det er nødvendigt 
at sikre, at der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter, at 
afgørelsen om afslag på eller ophør af 
lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og sandsynligheden for 
uautoriserede sekundære bevægelser. Det 
er nødvendigt at sikre, at der træffes 
afgørelse om tilbagesendelse umiddelbart 
efter, at afgørelsen om afslag på eller ophør 
af lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes. Det er 
nødvendigt at sikre, at der træffes afgørelse 
om tilbagesendelse umiddelbart efter, at 
afgørelsen om afslag på eller ophør af 
lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
gælde i tilfælde, hvor der gives afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
forudsat at tilbagesendelsesproceduren 
suspenderes, indtil afslaget bliver endeligt, 
og resultatet af en klage over afslaget 
foreligger.

Or. it

Ændringsforslag 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en afgørelse, 
der bringer en tredjelandsstatsborgers 
lovlige ophold til ophør, og vedtagelsen af 
en afgørelse om tilbagesendelse bør styrkes 
for at mindske risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, og 
sandsynligheden for uautoriserede 
sekundære bevægelser. Det er nødvendigt 
at sikre, at der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter, at 
afgørelsen om afslag på eller ophør af 
lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 

(7) Af hensyn til en mere konsekvent, 
klar og gennemsigtig 
tilbagesendelsespolitik bør 
sammenhængen mellem en afgørelse, der 
bringer en tredjelandsstatsborgers lovlige 
ophold til ophør, og vedtagelsen af en 
afgørelse om tilbagesendelse styrkes for at 
mindske risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og sandsynligheden for 
uautoriserede sekundære bevægelser. Det 
er nødvendigt at sikre, at der træffes 
afgørelse om tilbagesendelse umiddelbart 
efter, at afgørelsen om afslag på eller ophør 
af lovligt ophold er truffet, eller ideelt set i 
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afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

samme retsakt eller afgørelse. Dette bør 
navnlig gælde i tilfælde, hvor der gives 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 152
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det understreges, at der er behov 
for tilbagetagelsesaftaler på EU-plan og 
bilateralt plan med tredjelande for at lette 
tilbagesendelsesprocessen. Internationalt 
samarbejde med oprindelseslandene i alle 
faser af tilbagesendelsesprocessen er en 
forudsætning for en bæredygtig 
tilbagevenden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med det 
ændringsforslag, der er fremsat til betragtning 4.

Ændringsforslag 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det understreges, at der er behov 
for tilbagetagelsesaftaler på EU-plan og 
bilateralt plan med tredjelande for at lette 
tilbagesendelsesprocessen. Internationalt 
samarbejde med oprindelseslandene i alle 

(8) Det understreges, at der er behov 
for tilbagetagelsesaftaler på EU-plan med 
tredjelande for at lette 
tilbagesendelsesprocessen. Internationalt 
samarbejde med oprindelseslandene i alle 
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faser af tilbagesendelsesprocessen er en 
forudsætning for en bæredygtig 
tilbagevenden.

faser af tilbagesendelsesprocessen er en 
forudsætning for en bæredygtig 
tilbagevenden. Det bør forbedres ved en 
konstruktiv dialog på migrationsområdet 
og ved hjælp af positive incitamenter, 
herunder økonomiske, til at forbedre 
identificeringen og tilbagetagelsen af 
tilbagesendte. Formelle 
tilbagetagelsesaftaler på EU-plan, der 
forhandles af Kommissionen og 
kontrolleres af Europa-Parlamentet og 
underkastes retsligt tilsyn, er afgørende 
for at opnå dette.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 47 om tilbagetagelsesaftaler. For at sikre fælles EU-standarder, demokratisk 
kontrol og retsligt tilsyn bør samarbejde på tilbagetagelsesområdet altid være baseret på 
formelle tilbagetagelsesaftaler på EU-plan.

Ændringsforslag 154
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det understreges, at der er behov 
for tilbagetagelsesaftaler på EU-plan og 
bilateralt plan med tredjelande for at lette 
tilbagesendelsesprocessen. Internationalt 
samarbejde med oprindelseslandene i alle 
faser af tilbagesendelsesprocessen er en 
forudsætning for en bæredygtig 
tilbagevenden.

(8) Det understreges, at der er behov 
for tilbagetagelsesaftaler på EU-plan og 
bilateralt plan med tredjelande for at lette 
tilbagesendelsesprocessen. Internationalt 
samarbejde med oprindelseslandene i alle 
faser af tilbagesendelsesprocessen er en 
forudsætning for en bæredygtig 
tilbagevenden. Tredjelande, der nægter at 
tage deres egne statsborgere tilbage, bør 
hæfte for de økonomiske konsekvenser af 
denne beslutning.

Or. nl

Ændringsforslag 155
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Maria Grapini

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det understreges, at der er behov 
for tilbagetagelsesaftaler på EU-plan og 
bilateralt plan med tredjelande for at lette 
tilbagesendelsesprocessen. Internationalt 
samarbejde med oprindelseslandene i alle 
faser af tilbagesendelsesprocessen er en 
forudsætning for en bæredygtig 
tilbagevenden.

(8) Det understreges, at der er behov 
for tilbagetagelsesaftaler på EU-plan og 
bilateralt plan med tredjelande for at lette 
tilbagesendelsesprocessen. Internationalt 
samarbejde med oprindelseslandene i alle 
faser af tilbagesendelsesprocessen er en 
forudsætning for en bæredygtig, sikker 
tilbagevenden, som sikrer personernes 
beskyttelse.

Or. ro

Ændringsforslag 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I tilfælde af manglende 
samarbejde fra visse tredjelandes side med 
hensyn til at tilbagetage egne 
statsborgere, der er blevet pågrebet i en 
situation, hvor der er tale om ulovligt 
ophold, og disse tredjelande undlader at 
samarbejde effektivt i 
tilbagesendelsesprocessen, bør en 
restriktiv og midlertidig anvendelse af 
visse bestemmelser i visumkodeksen på 
grundlag af objektive kriterier finde 
anvendelse for at fremme tredjelandenes 
samarbejde om tilbagetagelse.

Or. fr

Ændringsforslag 157
Tom Vandendriessche
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Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
retfærdige og effektive asylsystemer, som 
fuldt ud respekterer 
nonrefoulementprincippet.

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
retfærdige og effektive asylsystemer, som 
fuldt ud respekterer 
nonrefoulementprincippet. For at sikre 
retfærdighed og effektivitet bør 
asylsystemerne være begrænset til 
ansøgninger fra statsborgere i (angiveligt) 
usikre lande.

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tæt knyttet til betragtning 3, som understreger behovet for en mere 
effektiv tilbagesendelsespolitik.

Ændringsforslag 158
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
retfærdige og effektive asylsystemer, som 
fuldt ud respekterer 
nonrefoulementprincippet.

(9) Det anerkendes, at det er 
afgørende, at medlemsstaterne har indført 
asylsystemer, som fuldt ud respekterer den 
internationale 
menneskerettighedslovgivning, den 
internationale flygtningeret og 
nonrefoulementprincippet, samt 
migrationspolitikker, der overholder 
gældende internationale standarder for 
migration og beskyttelse af vandrende 
arbejdstagere.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med det 
ændringsforslag, der er fremsat til betragtning 4.

Ændringsforslag 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
retfærdige og effektive asylsystemer, som 
fuldt ud respekterer 
nonrefoulementprincippet.

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
effektive asylsystemer.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
retfærdige og effektive asylsystemer, som 
fuldt ud respekterer 
nonrefoulementprincippet.

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
retfærdige og effektive asylsystemer, som 
fuldt ud respekterer 
nonrefoulementprincippet.

Or. en
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Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret". Dette er et horisontalt ændringsforslag, der hænger 
sammen med ændringsforslagene til artikel 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 og 22.

Ændringsforslag 161
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til Rådets direktiv 
2005/85/EF12 bør en tredjelandsstatsborger, 
der har ansøgt om asyl i en medlemsstat, 
ikke anses for at opholde sig ulovligt på 
den medlemsstats område, før der gives 
afslag på ansøgningen eller en afgørelse, 
der bringer den pågældendes opholdsret 
som asylansøger til ophør, er trådt i kraft.

(10) I henhold til Rådets direktiv 
2005/85/EF af 1. december 200512 bør en 
tredjelandsstatsborger, der har ansøgt om 
asyl i en medlemsstat, ikke anses for at 
opholde sig irregulært på den 
medlemsstats område, før der gives afslag 
på ansøgningen eller en afgørelse, der 
bringer den pågældendes opholdsret som 
asylansøger til ophør, er trådt i kraft. Ofre 
for menneskehandel, som er ved at få 
tildelt opholdstilladelse i henhold til 
Rådets direktiv 2004/81/EF, bør ikke 
anses for at opholde sig irregulært på den 
pågældende medlemsstats område, indtil 
den kompetente myndighed har truffet en 
endelig afgørelse vedrørende udstedelse af 
opholdstilladelsen.

_________________ _________________
12 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. 
december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af 
flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 
326 af 13.12.2005, s. 13).

12 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. 
december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af 
flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 
326 af 13.12.2005, s. 13).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslaget til betragtning 4, hvori det hedder, at EU's tilbagesendelsespolitik skal 
være baseret på folkeretten, herunder beskyttelse af flygtninge, beskyttelse af barnets 
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rettigheder, beskyttelse af statsløse og menneskerettighedsforpligtelserne, som omfatter 
beskyttelse af ofre for menneskehandel.

Ændringsforslag 162
Pietro Bartolo

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til Rådets direktiv 
2005/85/EF12 bør en tredjelandsstatsborger, 
der har ansøgt om asyl i en medlemsstat, 
ikke anses for at opholde sig ulovligt på 
den medlemsstats område, før der gives 
afslag på ansøgningen eller en afgørelse, 
der bringer den pågældendes opholdsret 
som asylansøger til ophør, er trådt i kraft.

(10) I henhold til Rådets direktiv 
2005/85/EF12 bør en tredjelandsstatsborger, 
der har ansøgt om asyl i en medlemsstat, 
ikke anses for at opholde sig ulovligt på 
den medlemsstats område, før der gives 
afslag på ansøgningen eller en endelig 
afgørelse, der bringer den pågældendes 
opholdsret som asylansøger til ophør, er 
trådt i kraft bortset fra grunde af 
humanitær karakter eller andre grunde, 
der er til hinder for tilbagesendelse.

_________________ _________________
12 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. 
december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af 
flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 
326 af 13.12.2005, s. 13).

12 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. 
december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af 
flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 
326 af 13.12.2005, s. 13).

Or. it

Begrundelse

Opholdsretten skal bortfalde i tilfælde af en endelig afgørelse, idet medlemsstaten dog under 
alle omstændigheder af menneskelige, humanitære eller andre grunde kan udstede en 
selvstændig opholdstilladelse eller anden tilladelse, som giver en tredjelandsstatsborger ret 
til ophold. Dette ændringsforslag er knyttet til ændringsforslaget til betragtning 19, for så vidt 
som der heri præciseres, at opholdsretten ophører ved en endelig afgørelse, og der 
foreskrives suspension af andre grunde.

Ændringsforslag 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til Rådets direktiv 
2005/85/EF12 bør en tredjelandsstatsborger, 
der har ansøgt om asyl i en medlemsstat, 
ikke anses for at opholde sig ulovligt på 
den medlemsstats område, før der gives 
afslag på ansøgningen eller en afgørelse, 
der bringer den pågældendes opholdsret 
som asylansøger til ophør, er trådt i kraft.

(10) I henhold til Rådets direktiv 
2005/85/EF af 1. december 200512 bør en 
tredjelandsstatsborger, der har ansøgt om 
asyl i en medlemsstat, ikke anses for at 
opholde sig irregulært på den 
medlemsstats område, før der gives afslag 
på ansøgningen eller en afgørelse, der 
bringer den pågældendes opholdsret som 
asylansøger til ophør, er trådt i kraft.

_________________ _________________
12 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. 
december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af 
flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 
326 af 13.12.2005, s. 13).

12 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. 
december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af 
flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 
326 af 13.12.2005, s. 13).

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret". Dette er et horisontalt ændringsforslag, der hænger 
sammen med ændringsforslagene til artikel 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 og 22.

Ændringsforslag 164
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør 
vurderingen af, om der er risiko, for at 
den pågældende person forsvinder, være 
baseret på EU-dækkende objektive 
kriterier. Desuden bør der i dette direktiv 
fastsættes specifikke kriterier, der danner 
grundlag for en afkræftelig formodning 
om, at der er risiko for, at den 

(11) For at skabe klarere regler for 
frivillig udrejse bør der indføres EU-
dækkende bestemmelser, der sigter mod at 
tilbyde en mulighed for frivillig udrejse og 
undgå brug af frihedsberøvelse. Desuden 
bør dette direktiv forpligte 
medlemsstaterne til at udforme en 
udtømmende liste over specifikke og 
objektive kriterier i deres nationale 
lovgivning i henhold til retningslinjer, der 
skal udarbejdes af Den Europæiske 
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pågældende forsvinder. Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder, som vil garantere, at 
tilbagesendelsen er sket frivilligt, 
herunder uden nogen form for fysisk, 
psykisk eller materielt pres, og efter en 
undersøgelse af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers individuelle 
omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er i overensstemmelse med ændringsforslagene til betragtning 4.

Ændringsforslag 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på EU-
dækkende objektive kriterier. Desuden bør 
der i dette direktiv fastsættes specifikke 
kriterier, der danner grundlag for en 
afkræftelig formodning om, at der er risiko 
for, at den pågældende forsvinder.

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på en 
ikkeudtømmende liste over EU-dækkende, 
objektive kriterier. Desuden bør der i dette 
direktiv fastsættes specifikke kriterier, der 
danner grundlag for en afkræftelig 
formodning om, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder. En 
tredjelandsstatsborger bør have pligt til at 
fremlægge alle elementer, som er i dennes 
besiddelse, og som er nødvendige for at 
vurdere risikoen for, at den pågældende 
forsvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på EU-
dækkende objektive kriterier. Desuden bør 
der i dette direktiv fastsættes specifikke 
kriterier, der danner grundlag for en 
afkræftelig formodning om, at der er 
risiko for, at den pågældende forsvinder.

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere bør vurderingen af, 
om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på en 
afgrænset og udtømmende liste over EU-
dækkende objektive kriterier.

Or. en

Begrundelse

Skyggeordføreren mener, at en afgrænset og præcis liste over kriterier, der deles af alle 
medlemsstater, vil harmonisere begrebet "risiko for, at den pågældende person forsvinder". 
Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 6.

Ændringsforslag 167
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en 
frist for frivillig udrejse og for 
frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på EU-
dækkende objektive kriterier. Desuden bør 
der i dette direktiv fastsættes specifikke 
kriterier, der danner grundlag for en 
afkræftelig formodning om, at der er 
risiko for, at den pågældende forsvinder.

(11) For at sikre en mere effektiv 
tilbagesendelsespolitik vil 
medlemsstaterne træffe suveræne 
afgørelser fra sag til sag og vurdere, om 
der er risiko, for at den pågældende person 
forsvinder, baseret på objektive kriterier. 
Eftersom medlemsstaternes 
socioøkonomiske situationer kan variere 
betydeligt, bør dette direktiv nøjes med at 
give eksempler på kriterier, der gør det 
muligt at bestemme risikoen for, at den 
pågældende forsvinder.

Or. nl
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Ændringsforslag 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på EU-
dækkende objektive kriterier. Desuden bør 
der i dette direktiv fastsættes specifikke 
kriterier, der danner grundlag for en 
afkræftelig formodning om, at der er 
risiko for, at den pågældende forsvinder.

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på en 
afgrænset, harmoniseret og udtømmende 
liste over dokumenterede EU-dækkende 
objektive kriterier, der er fastsat i 
lovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Der bør altid, i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 6, foretages en 
individuel vurdering. En formodning om, at der er risiko for, at den pågældende person 
forsvinder, svækker behandlingen af alle relevante kriterier, der skal overvejes i forbindelse 
med en individuel vurdering. For at sikre europæisk harmonisering bør direktivet indeholde 
en udtømmende liste over objektive kriterier.

Ændringsforslag 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, være baseret på EU-
dækkende objektive kriterier. Desuden bør 
der i dette direktiv fastsættes specifikke 

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for indrømmelse af en frist 
for frivillig udrejse og for frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere bør vurderingen 
af, om der er risiko, for at den pågældende 
person forsvinder, alene være baseret på 
objektive kriterier, som er fastsat i dette 
direktiv og fastslået af en judiciel eller 
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kriterier, der danner grundlag for en 
afkræftelig formodning om, at der er 
risiko for, at den pågældende forsvinder.

administrativ myndighed efter 
forudgående gennemgang af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.

Or. it

Ændringsforslag 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medmindre medlemsstaterne 
beslutter ikke at anvende dette direktiv i 
medfør af artikel 2, stk. 2, litra b), når de 
vurderer risikoen for, at en ansøger 
forsvinder, kan de kompetente nationale 
myndigheder tage hensyn til en 
overtrædelse af medlemsstaternes 
straffelov, herunder af 
migrationsreglerne. Disse myndigheder 
kan også tage hensyn til eksistensen af en 
igangværende strafferetlig efterforskning 
eller retsforfølgning, som endnu ikke har 
ført til domfældelse, hvis det er fastsat i 
national ret. 

Or. fr

Ændringsforslag 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
bør der fastslås et klart ansvar for 
tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 

udgår
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at fremlægge de oplysninger og 
elementer, der er nødvendige for at 
vurdere deres individuelle situation. 
Samtidig er det nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 
for at idømme frihedsberøvelse samt 
adgangen til programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier.

Or. en

Begrundelse

Skyggeordføreren har fremsat et ændringsforslag til artikel 7 om samarbejde. Dette 
ændringsforslag skal ses i direkte sammenhæng med disse ændringer.

Ændringsforslag 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
bør der fastslås et klart ansvar for 
tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at fremlægge de oplysninger og elementer, 
der er nødvendige for at vurdere deres 
individuelle situation. Samtidig er det 
nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
bør der fastslås et klart ansvar for 
tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at fremlægge de oplysninger og elementer, 
der er nødvendige for at vurdere deres 
individuelle situation. Det er nødvendigt at 
bestemme deres faktiske alder ved hjælp 
af knogle- eller tandundersøgelser for at 
afgøre, om deres oplysninger 
desangående er pålidelige, og bedømme 
deres redelighed, hvilket gør det muligt at 
beskytte egentlige mindreårige, der er 
adskilt fra familien, og skelne dem fra 
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for at idømme frihedsberøvelse samt 
adgangen til programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier.

påståede mindreårige. Samtidig er det 
nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 
for at idømme frihedsberøvelse samt 
adgangen til programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
bør der fastslås et klart ansvar for 
tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at fremlægge de oplysninger og elementer, 
der er nødvendige for at vurdere deres 
individuelle situation. Samtidig er det 
nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 
for at idømme frihedsberøvelse samt 
adgangen til programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier.

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
bør der fastslås et klart ansvar for 
tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde loyalt med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at fremlægge alle de oplysninger og 
elementer, de er i besiddelse af, og som er 
nødvendige for at vurdere deres 
individuelle situation. Samtidig er det 
nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 
for at idømme frihedsberøvelse og 
sanktioner, hvis den nationale lovgivning 
foreskriver det, samt adgangen til 
programmer, der yder logistisk, finansiel 
og anden materiel bistand eller bistand i 
form af naturalier.
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Or. fr

Ændringsforslag 174
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
bør der fastslås et klart ansvar for 
tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at fremlægge de oplysninger og elementer, 
der er nødvendige for at vurdere deres 
individuelle situation. Samtidig er det 
nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 
for at idømme frihedsberøvelse samt 
adgangen til programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier.

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv i 
henhold til EU-standarderne bør der 
fastslås et klart ansvar for 
tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at fremlægge de oplysninger og elementer, 
der er nødvendige for at vurdere deres 
individuelle situation. Samtidig er det 
nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 
for at idømme frihedsberøvelse samt 
adgangen til programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier.

Or. ro

Ændringsforslag 175
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
bør der fastslås et klart ansvar for 

(12) Det er nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere modtager alle 
relevante oplysninger om 
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tredjelandsstatsborgere, navnlig en 
forpligtelse til at samarbejde med 
myndighederne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at fremlægge de oplysninger og 
elementer, der er nødvendige for at 
vurdere deres individuelle situation. 
Samtidig er det nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere oplyses om, hvilke 
konsekvenser en manglende opfyldelse af 
disse forpligtelser har i forbindelse med 
vurderingen af risikoen for, at den 
pågældende forsvinder, indrømmelsen af 
en frist for frivillig udrejse og muligheden 
for at idømme frihedsberøvelse samt 
adgangen til programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier.

tilbagesendelsesproceduren på et sprog, 
de forstår, så de kan deltage i 
tilbagesendelsesproceduren. 
Medlemsstaterne bør navnlig have pligt til 
at levere rettidige og tilstrækkelige 
oplysninger til tredjelandsstatsborgere om 
tilbagesendelsesprocessen, herunder i 
forbindelse med forskellige faser af 
tilbagesendelsesproceduren, 
indrømmelsen af en frist for frivillig 
udrejse, konstatering af forsvinden og 
konsekvenserne af dette, muligheden for at 
idømme frihedsberøvelse, tilgængelige 
retsmidler, eventuel anvendelse af 
indrejseforbud samt adgangen til 
programmer, der yder juridisk, logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier.

Or. en

Begrundelse

Der bør stilles rettidige og fyldestgørende oplysninger til rådighed for 
tredjelandsstatsborgere, hvis en medlemsstat beslutter at gennemføre en 
tilbagesendelsespolitik. Disse ændringer er i overensstemmelse med ændringsforslagene til 
betragtning 4.

Ændringsforslag 176
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig 
udrejse kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af 
udsigten til, at den pågældende vender 
tilbage til oprindelseslandet. Der bør ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse, 
hvis det vurderes, at der er risiko for, at den 

(13) Af hensyn til retssikkerheden, 
ligebehandlingen af alle 
tredjelandsstatsborgere, der venter på 
repatriering, og asylsystemernes 
effektivitet bør tvangsmæssig 
tilbagesendelse foretrækkes frem for 
frivillig tilbagevenden. Under særlige 
individuelle omstændigheder kan en 
suveræn medlemsstat vælge en frist for 
frivillig udrejse. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
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pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.

pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Or. nl

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden, ligebehandling og asylsystemernes effektivitet bør 
tvangsmæssig tilbagesendelse være standardmuligheden.

Ændringsforslag 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig 
udrejse kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af 
udsigten til, at den pågældende vender 
tilbage til oprindelseslandet. Der bør ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse, 
hvis det vurderes, at der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis 
vedkommende har fået en tidligere 
ansøgning om lovligt ophold afvist som 
åbenbart grundløs eller svigagtig, eller 
hvis vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed. En frist for 
frivillig udrejse bør kunne forlænges, når 
det skønnes nødvendigt på grund af de 
konkrete omstændigheder i den enkelte 

(13) Frivillig tilbagevenden bør altid 
foretrækkes frem for tvangsmæssig 
tilbagesendelse, og der bør gives en 
passende frist for frivillig udrejse på 30 
dage. Medlemsstaterne bør kunne beslutte 
at indrømme en kortere frist for frivillig 
udrejse på mindst syv dage og i 
undtagelsestilfælde ikke at indrømme en 
frist for frivillig udrejse, hvis det vurderes, 
at en tredjelandsstatsborger udgør en reel 
og aktuel risiko for den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.



PE658.738 40/358AM\1214327DA.doc

DA

sag.

Or. en

Begrundelse

30 dage lader til at være et passende tidsrum til at organisere en frivillig udrejse. I tilfælde af 
et klart udtryk for manglende overholdelse af tilbagesendelsesrelaterede foranstaltninger, der 
anvendes i henhold til direktivet, eller manglende overholdelse af en foranstaltning, der har 
til formål at forhindre risikoen for, at den pågældende forsvinder, eller 
hvis tredjelandsstatsborgeren udgør en reel og aktuel risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed, kan denne periode dog afkortes til syv 
dage. Medlemsstaterne kan også undlade at indrømme en frist for frivillig udrejse. Dette 
ændringsforslag hænger sammen med artikel 9.

Ændringsforslag 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag, og i 
sager om børn bør barnets tarv være det 
primære hensyn i forbindelse med en 
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eventuel beslutning om forlængelse af 
fristen.

Or. en

Ændringsforslag 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Medlemsstaterne bør 
sikre, at de tredjelandsstatsborgere, for 
hvem det vurderes, at der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, som har fået en 
tidligere ansøgning om lovligt ophold 
afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller som udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed, især som 
følge af terrorisme eller alvorlig 
kriminalitet, ikke indrømmes en frist for 
frivillig udrejse. En frist for frivillig 
udrejse bør kunne forlænges, når det 
skønnes nødvendigt på grund af de 
konkrete omstændigheder i den enkelte 
sag.

Or. en

Ændringsforslag 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Forslag til direktiv
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af 
udsigten til, at den pågældende vender 
tilbage til oprindelseslandet. Der bør ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse, 
hvis det vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på 30 dage. Undtagelsesvis kan der 
indrømmes en frist for frivillig udrejse på 
mindst 15 dage efter en individuel 
vurdering af udsigterne til frivillig 
tilbagevenden. En frist på under 15 dage 
kan kun indrømmes, hvis det på 
individuelt grundlag, og i 
overensstemmelse med den udtømmende 
liste over objektive kriterier i dette 
direktiv, vurderes, at der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, eller hvis 
vedkommende har fået en tidligere 
ansøgning om lovligt ophold afvist som 
åbenbart grundløs eller svigagtig. En frist 
for frivillig udrejse bør kunne forlænges, 
når det skønnes nødvendigt på grund af de 
konkrete omstændigheder i den enkelte 
sag.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 9 bør alle muligheder for frivillig 
udrejse styrkes, herunder ved at tilbyde en frist på 30 dage for frivillig udrejse. Der er under 
visse omstændigheder mulighed for kortere frister. Kommissionens begrundelse for at 
undlade at indrømme en frist for frivillig udrejse med udgangspunkt i "den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed" er ikke specifik nok og kan ikke 
håndteres korrekt i den gældende straffe- og forvaltningsret. Der lader ikke til at være nogen 
god grund til ikke også at give personer, hvis ansøgning er åbenbart grundløs, mulighed for 
frivillig udrejse.

Ændringsforslag 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. Denne frist bør kunne 
forlænges, når det skønnes nødvendigt på 
grund af de konkrete omstændigheder i den 
enkelte sag.

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på 30 dage, alt afhængigt af udsigten til, at 
den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder i henhold til dette 
direktiv, eller hvis vedkommende udgør en 
risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed, som er behørigt bekræftet 
enten ved en straffedom eller ved 
elementer, der kan begrunde, at den 
pågældende må anses for socialt farlig. 
Denne frist bør kunne forlænges, når det 
skønnes nødvendigt på grund af de 
konkrete omstændigheder i den enkelte 
sag.

Or. it

Ændringsforslag 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til ti dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til ti dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der kan ikke 
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en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. Denne frist bør kunne 
forlænges, når det skønnes nødvendigt på 
grund af de konkrete omstændigheder i den 
enkelte sag.

indrømmes en frist for frivillig udrejse, 
hvis det vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs, 
svigagtig eller uantagelig, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed. Denne frist 
bør kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.

Or. fr

Ændringsforslag 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag.

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig udrejse 
kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af udsigten 
til, at den pågældende vender tilbage til 
oprindelseslandet. Der bør ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse, hvis det 
vurderes, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
har fået en tidligere ansøgning om lovligt 
ophold afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig, eller hvis vedkommende udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse kan 
forlænges, når det skønnes nødvendigt på 
grund af de konkrete omstændigheder i den 
enkelte sag.

Or. en
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Ændringsforslag 184
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Når der ikke er grund til at tro, at 
indrømmelse af en frist for frivillig 
udrejse kan undergrave formålet med en 
tilbagesendelsesprocedure, bør frivillig 
tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en passende frist for frivillig udrejse 
på op til 30 dage, alt afhængigt af 
udsigten til, at den pågældende vender 
tilbage til oprindelseslandet. Der bør ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse, 
hvis det vurderes, at der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis 
vedkommende har fået en tidligere 
ansøgning om lovligt ophold afvist som 
åbenbart grundløs eller svigagtig, eller 
hvis vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed. En frist for 
frivillig udrejse bør kunne forlænges, når 
det skønnes nødvendigt på grund af de 
konkrete omstændigheder i den enkelte 
sag.

(13) Hvis en medlemsstat vælger at 
gennemføre en tilbagesendelsespolitik, bør 
frivillig tilbagevenden foretrækkes frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og der bør 
gives en frist for frivillig udrejse på seks 
måneder. Medlemsstaterne bør kunne 
beslutte ikke at indrømme en frist for 
frivillig udrejse, hvis det vurderes, at 
tredjelandsstatsborgeren udgør en reel, 
aktuel og dokumenteret risiko for den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed. En frist for frivillig udrejse bør 
kunne forlænges, når det skønnes 
nødvendigt på grund af de konkrete 
omstændigheder i den enkelte sag, 
herunder for at børn kan færdiggøre 
deres uddannelse, for at gravide kvinder 
kan føde, for ofre for menneskehandel, 
der venter på, at retfærdigheden skal ske 
fyldest, mens deres sag verserer, og for 
syge personer med behov for 
sundhedspleje.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 9 vedrørende frivillig udrejse.

Ændringsforslag 185
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, 
der er udviklet af Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne og 
godkendt af Rådet.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Bistand i et tredjeland er det pågældende lands ansvar. Tredjelande, der ikke ønsker at 
samarbejde om tilbagetagelse og reintegration af deres egne statsborgere, bør pålægges 
økonomiske sanktioner.

Ændringsforslag 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

(14) For at fremme frivillig tilbagevenden 
kan medlemsstaterne have operationelle 
programmer, der yder øget bistand og 
rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande. 
Der kan tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

Der bør ydes støtte til frivillig 
tilbagevenden i overensstemmelse med 
national lovgivning, som kan omfatte 
betingelser og begrundelser for 
udelukkelse fra denne støtte. 
Dette direktiv indfører ikke en generel 
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eller absolut ret for 
tredjelandsstatsborgere til at modtage 
bistand til frivillig tilbagevenden eller 
reintegration. 

Or. fr

Ændringsforslag 187
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder 
sagsforvaltning, øget bistand og 
rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som bør omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet. Programmer for frivillig 
tilbagevenden, støttet frivillig 
tilbagevenden og reintegration er 
væsentlige søjler i en EU-
migrationspolitik og giver migranterne 
mulighed for at vende tilbage på en 
human og værdig måde, der er baseret på 
rettigheder. Frivillig tilbagevenden bør 
være tilladt i alle faser af proceduren.

Or. en

Ændringsforslag 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som bør omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
som er tilpasset til omstændighederne i 
den enkelte sag og den tilbagesendte 
persons udsigter, med særlig fokus på 
uledsagede mindreårige, idet der tages 
hensyn til de fælles standarder for 
programmer for støttet frivillig 
tilbagevenden og reintegration, der er 
udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som bør omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

Or. en

Begrundelse

Reintegration er en afgørende faktor i en effektiv og bæredygtig tilbagesendelse. Dette 
ændringsforslag hænger sammen med artikel 14.
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Ændringsforslag 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden bør medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

(14) For at fremme frivillig 
tilbagevenden kan medlemsstaterne have 
operationelle programmer, der yder øget 
bistand og rådgivning i forbindelse med 
tilbagevenden, som kan omfatte støtte til 
reintegration i de pågældende tredjelande, 
idet der tages hensyn til de fælles 
standarder for programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration, der 
er udviklet af Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne og godkendt af 
Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 191
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I overensstemmelse med direktiv 
2009/52/EF bør medlemsstaterne sikre, at 
der forefindes effektive mekanismer, 
hvorigennem tredjelandsstatsborgere kan 
indgive klager over deres arbejdsgivere. I 
overensstemmelse med direktiv 
2012/29/EU bør medlemsstaterne sikre, at 
alle ofre for forbrydelser modtager 
passende information, støtte og beskyttelse 
og får mulighed for at deltage i 
straffesager. Med henblik på dette bør der 
oprettes hensigtsmæssige mekanismer, 
der sikrer retfærdighed, man kan tage 
med sig, og adgang til klagemekanismer 
som led i de nationale programmer for 
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tilbagesendelse, og som bør sikre adgang 
til retsvæsenet i sager om overtrædelse af 
direktiv 2009/52/EF eller direktiv 
2012/29/EU gennem hele 
tilbagesendelsesproceduren, herunder 
foranstaltninger, der sikrer adgang til 
retsvæsenet efter tilbagevenden til et 
tredjeland.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 14.

Ændringsforslag 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne påser, at 
tredjelandsstatsborgere modtager 
oplysninger om 
tilbagesendelsesproceduren i et sprog, de 
forstår. I tilfælde af sårbare personer, 
specielt uledsagede mindreårige, 
formidles disse oplysninger på en måde, 
der er tilpasset den uledsagede 
mindreåriges alder og forståelsesevne, 
også ved hjælp af en multimediebærer.

Or. it

Ændringsforslag 193
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der bør indføres et fælles udgår
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minimumssæt af retssikkerhedsgarantier 
for afgørelser vedrørende tilbagesendelse 
for at sikre en effektiv beskyttelse af de 
pågældende personers interesser.

Or. nl

Begrundelse

De suveræne medlemsstater overholder retsstatsprincipperne og de internationale traktater, 
samtidig med at de tager hensyn til deres egne socioøkonomiske omstændigheder. EU bør 
ikke gribe ind på dette område. Dette ændringsforslag er tæt knyttet til betragtning 4 om 
medlemsstaternes suverænitet.

Ændringsforslag 194
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
foretages en sårbarhedsvurdering af 
personer, der står over for 
tilbagesendelsesprocedurer. De faktorer, 
der øger risikoen for sårbarhed, er bl.a.: 
individuelle faktorer såsom alder og køn, 
status i samfundet, overbevisninger og 
holdninger, følelsesmæssige, psykologiske 
og kognitive træk samt fysisk og psykisk 
velbefindende, faktorer vedrørende 
husstand og familie, samfundsmæssige 
faktorer, strukturelle faktorer og 
situationsbestemte faktorer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 38 og artikel 14.

Ændringsforslag 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont
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Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør sikre, at 
personer, der står over for 
tilbagesendelsesprocedurer, ikke bevidst 
og svigagtigt udnytter faktorer, der kan 
anses for potentielt at øge deres 
sårbarhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af årsager, der vedrører tekstens interne logik som 
tilsigtet af Kommissionen i artikel 14 med etableringen af nationale systemer for forvaltning 
af tilbagesendelser, der fungerer effektivt.

Ændringsforslag 196
Pietro Bartolo

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at 
undgå eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, 
når en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse er 
blevet endelig, herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, dog ikke på 
under 30 dage.

Or. it
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Begrundelse

Udtrykket "tilstrækkelig lang" uden et maksimalt antal dage kunne give anledning til 
afvigende og skadelig retspraksis i forskellige medlemsstater. Dette ændringsforslag er 
knyttet til artikel 16.

Ændringsforslag 197
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at 
undgå eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, 
når en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse er 
blevet endelig, herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel.

Or. en

Begrundelse

Den maksimale tidsfrist på fem dage for at indgive en klage i sager, hvor afgørelsen om 
tilbagesendelse er en konsekvens af en afgørelse om afslag på en asylansøgning, bør slettes. 
Den korte tidsfrist undergraver klagens effektivitet i praksis.

Ændringsforslag 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at 
undgå eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, 
når en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse er 
blevet endelig, herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er forbundet med artikel 16. Det er nødvendigt at give 
tredjelandsstatsborgere tilstrækkelig tid til at indgive en klage. Desuden er skyggeordføreren 
modstander af at have forskellige regler for asylansøgere, hvis krav er blevet afvist, og 
irregulære migranter.

Ændringsforslag 199
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, 
når en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse er 

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
sikre adgang til et effektivt retsmiddel, idet 
der samtidig tages hensyn til, at lange 
frister kan have negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst to dage til at indgive klage til en 
domstol over en afgørelse om 
tilbagesendelse.
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blevet endelig, herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

Or. fr

Ændringsforslag 200
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, 
når en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse er 
blevet endelig, herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse.

Or. nl

Begrundelse

I den oprindelige tekst er der taget højde for den ene klage efter den anden, hvilket skaber en 
retslig karrusel. En afgørelse om udsendelse indebærer, at der ikke kan søges om 
international beskyttelse. Disse afgørelser bør træffes som én afgørelse og med ret til at klage 
én gang.

Ændringsforslag 201
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, når 
en afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse er blevet endelig, 
herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne, og 
klageproceduren bør meddeles 
tredjelandsstatsborgere inden for fristen 
for indgivelse af klager. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, når 
en afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse er blevet endelig, 
herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

Or. ro

Ændringsforslag 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at 
undgå eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, 
når en afgørelse om afslag på en ansøgning 
om international beskyttelse er blevet 
endelig, herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

(16) Fristen for indgivelse af et søgsmål 
over afgørelser vedrørende tilbagesendelse 
skal være tilstrækkelig lang til at sikre 
adgang til et effektivt retsmiddel. Der bør 
gives en frist på højst 30 dage fra 
underretningen om afgørelsen til at 
påklage denne. For at undgå eventuelt 
misbrug af rettigheder og procedurer bør 
der fastsættes en frist på højst 15 dage til at 
klage over en afgørelse om tilbagesendelse, 
når en afgørelse om afslag på en ansøgning 
om international beskyttelse er blevet 
endelig.



AM\1214327DA.docx 57/358 PE658.738

DA

Or. it

Ændringsforslag 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, når 
en afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse er blevet endelig, 
herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

(16) Fristen for indgivelse af klager over 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
mellem ti og 15 dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, når 
en afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse er blevet endelig, 
herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede frist på fem dage er for kort til, at der effektivt kan gøres 
brug af retten til at indgive en klage. Der skal mindst være tale om en periode på mellem ti og 
15 dage for at gøre det muligt for enkeltpersoner at træffe en informeret beslutning om at 
indgive en klage.

Ændringsforslag 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Fristen for indgivelse af klager over (16) Fristen for indgivelse af klager over 
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afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst fem dage til at klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse. Denne 
bestemmelse bør kun finde anvendelse, når 
en afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse er blevet endelig, 
herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

afgørelser vedrørende tilbagesendelse skal 
være tilstrækkelig lang til at sikre adgang 
til et effektivt retsmiddel, idet der samtidig 
tages hensyn til, at lange frister kan have 
negative følger for 
tilbagesendelsesprocedurerne. For at undgå 
eventuelt misbrug af rettigheder og 
procedurer bør der fastsættes en frist på 
højst tre dage til at klage over en afgørelse 
om tilbagesendelse. Denne bestemmelse 
bør kun finde anvendelse, når en afgørelse 
om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse er blevet endelig, 
herunder efter en eventuel 
domstolsprøvelse.

Or. fr

Ændringsforslag 205
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
bør kun kunne indbringes for en enkelt 
retsinstans, da den pågældende 
tredjelandsstatsborgers personlige 
situation allerede vil være blevet endeligt 
behandlet af en anden retsinstans som led 
i asylproceduren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
bør kun kunne indbringes for en enkelt 
retsinstans, da den pågældende 
tredjelandsstatsborgers personlige 
situation allerede vil være blevet endeligt 
behandlet af en anden retsinstans som led 
i asylproceduren.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne omarbejdning har efter skyggeordførerens opfattelse ikke til formål at ændre 
organiseringen af retsinstanser i medlemsstaterne eller indføre forskellige regler for 
asylansøgere, hvis anmodning er blevet afvist, og irregulære migranter. Dette 
ændringsforslag er forbundet med artikel 16.

Ændringsforslag 207
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
bør kun kunne indbringes for en enkelt 
retsinstans, da den pågældende 
tredjelandsstatsborgers personlige 
situation allerede vil være blevet endeligt 
behandlet af en anden retsinstans som led 
i asylproceduren.

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
bør erklæres for uantagelig.

Or. nl

Begrundelse

Afgørelser om tilbagesendelse er det logiske resultat af en afgørelse om afslag på en 
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ansøgning om international beskyttelse og bør dermed være en integreret del af den samme 
administrative retsakt. Derfor er retten til at klage endnu en gang overflødig.

Ændringsforslag 208
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
bør kun kunne indbringes for en enkelt 
retsinstans, da den pågældende 
tredjelandsstatsborgers personlige situation 
allerede vil være blevet endeligt behandlet 
af en anden retsinstans som led i 
asylproceduren.

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
kan kun indbringes for blot en enkelt 
retsinstans, hvis den pågældende 
tredjelandsstatsborgers personlige situation 
allerede vil være blevet endeligt behandlet 
af en anden retsinstans som led i 
asylproceduren, idet der bl.a. er foretaget 
en individuel vurdering af det fulde 
anvendelsesområde for princippet om 
non-refoulement i henhold til EU-retten 
og international ret.

Or. en

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne forpligtes til at begrænse denne klagemulighed til en enkelt retsinstans, 
vil det i realiteten forhindre dem i at sikre yderligere domstolsprøvelse, hvis de ønsker det. 
Derved begrænses medlemsstaternes muligheder unødigt. Ikke alle medlemsstater vurderer i 
fuld udstrækning aspektet vedrørende refoulement i forbindelse med reglerne om 
tilbagesendelse under asylproceduren, eller når de træffer afgørelse om at give afslag på 
lovligt ophold eller afslutte et sådant ophold. Dette bør således være en forudsætning for kun 
at gøre brug af en enkelt retsinstans.

Ændringsforslag 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
bør kun kunne indbringes for en enkelt 
retsinstans, da den pågældende 
tredjelandsstatsborgers personlige 
situation allerede vil være blevet endeligt 
behandlet af en anden retsinstans som led 
i asylproceduren.

(17) For at fremme domstolenes 
arbejdsgang og undgå manøvrer med det 
formål at forhale og hindre 
tilbagesendelser bør medlemsstaterne 
sikre, at klager over afgørelser om 
tilbagesendelse så vidt muligt kun kan 
indbringes for en enkelt retsinstans, og 
samtidig sikre adgangen til et effektivt 
retsmiddel.

Or. fr

Ændringsforslag 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, som er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, der allerede har 
været genstand for et effektivt retsmiddel, 
bør kun kunne indbringes for en enkelt 
retsinstans, da den pågældende 
tredjelandsstatsborgers personlige situation 
allerede vil være blevet endeligt behandlet 
af en anden retsinstans som led i 
asylproceduren.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
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Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Medlemsstaterne har mulighed for 
at beholde procedurer for administrativ 
prøvelse forud for en klage ved en domstol 
eller ret, forudsat at en administrativ 
prøvelse ikke berører 
tilbagesendelsesprocedurens effektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Et organ, som udøver en retslig 
funktion, bør kunne betegnes som en ret, 
hvis det er oprettet ved lov, er permanent, 
uafhængigt og upartisk, omfatter inter 
partes-procedure, har karakter af 
obligatorisk retsinstans, træffer afgørelse 
på grundlag af retsregler og giver de 
nødvendige proceduremæssige garantier.

Or. fr

Ændringsforslag 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør kun have automatisk 
opsættende virkning i tilfælde, hvor der er 
risiko for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet.

udgår
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Or. fr

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 214
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør kun have automatisk 
opsættende virkning i tilfælde, hvor der er 
risiko for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet.

(18) Virkningen af afgørelser om 
tilbagesendelse bør automatisk 
suspenderes, så længe fristen for 
indgivelse af klager over en sådan 
afgørelse ved første instans løber, og, når 
klagen er indgivet inden for den fastsatte 
frist, under behandlingen af klagen, og 
indtil ansøgeren har fået meddelelse om 
klageafgørelsen, navnlig i tilfælde, hvor 
der er risiko for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet. Klager over 
afgørelser om tilbagesendelse bør have 
automatisk opsættende virkning, også i de 
tilfælde, hvor der er verserende 
straffesager, med henblik på at sikre 
adgang til domstolsprøvelse for både ofre 
og mistænkte.

Or. en

Ændringsforslag 215
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør kun have automatisk 
opsættende virkning i tilfælde, hvor der er 
risiko for tilsidesættelse af 

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør kun have automatisk 
opsættende virkning i tilfælde, hvor der er 
risiko for tilsidesættelse af 
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nonrefoulementprincippet. nonrefoulementprincippet. Klager over 
afgørelser om tilbagesendelse kan kun 
antages til behandling, hvis klageren 
frivilligt har indvilliget i sikker 
frihedsberøvelse, indtil klagens resultat 
foreligger.

Or. nl

Begrundelse

Sikker frihedsberøvelse under klageprocessen forhindrer, at der udelukkende indgives klager 
for at forlænge asylprocessen, og/eller at den pågældende forsvinder.

Ændringsforslag 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør kun have automatisk 
opsættende virkning i tilfælde, hvor der er 
risiko for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet.

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør altid have automatisk 
opsættende virkning, undtagen hvis 
retsmyndigheder fuldt ud har vurderet, 
om nonrefoulementprincippet respekteres, 
og fundet, at der ikke er risiko for 
tilsidesættelse af dette princip.

Or. en

Begrundelse

Da tilsidesættelser af grundlæggende rettigheder under og efter en tilbagesendelse er 
irreversible, bør klager altid have opsættende virkning. Ellers er der i realiteten ikke adgang 
til effektive retsmidler. Desuden ville logikken i Kommissionens forslag pålægge 
medlemsstaternes myndigheder en unødvendig byrde, da behovet for en opsættende virkning 
ville skulle vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør kun have automatisk 
opsættende virkning i tilfælde, hvor der er 
risiko for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet.

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse har altid automatisk 
opsættende virkning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er forbundet med artikel 16. Den opsættende virkning er den eneste 
garanti for adgang til et effektivt retsmiddel.

Ændringsforslag 218
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Klager over afgørelser om 
tilbagesendelse bør kun have automatisk 
opsættende virkning i tilfælde, hvor der er 
risiko for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet.

Klager over afgørelser om tilbagesendelse 
bør ikke have automatisk opsættende 
virkning.

Or. fr

Ændringsforslag 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager 
over afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning. De 
retslige myndigheder bør have mulighed 
for midlertidigt at suspendere 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 

(19) Medlemsstaterne bør dog have 
mulighed for midlertidigt at suspendere en 
afgørelse om tilbagesendelse, hvis det 
skønnes nødvendigt.
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tilbagesendelse i individuelle tilfælde af 
andre årsager, enten på anmodning af 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
eller på eget initiativ, hvis det skønnes 
nødvendigt. Sådanne afgørelser bør som 
hovedregel træffes inden for 48 timer. Når 
det er berettiget på grund af sagens 
kompleksitet, bør de retslige myndigheder 
træffe sådanne afgørelser uden unødig 
forsinkelse.

Or. fr

Ændringsforslag 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager over 
afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning. De 
retslige myndigheder bør have mulighed 
for midlertidigt at suspendere 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i individuelle tilfælde af 
andre årsager, enten på anmodning af 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
eller på eget initiativ, hvis det skønnes 
nødvendigt. Sådanne afgørelser bør som 
hovedregel træffes inden for 48 timer. Når 
det er berettiget på grund af sagens 
kompleksitet, bør de retslige myndigheder 
træffe sådanne afgørelser uden unødig 
forsinkelse.

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager over 
afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
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Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager 
over afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning. De 
retslige myndigheder bør have mulighed 
for midlertidigt at suspendere 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i individuelle tilfælde af 
andre årsager, enten på anmodning af den 
pågældende tredjelandsstatsborger eller på 
eget initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør som hovedregel 
træffes inden for 48 timer. Når det er 
berettiget på grund af sagens 
kompleksitet, bør de retslige myndigheder 
træffe sådanne afgørelser uden unødig 
forsinkelse.

(19) De retslige myndigheder bør have 
mulighed for at suspendere fuldbyrdelsen 
af en afgørelse om tilbagesendelse i 
individuelle tilfælde af andre årsager, enten 
på anmodning af den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller på eget 
initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør træffes uden unødig 
forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 16. Skyggeordføreren ønsker at beholde ordlyden i 
det tidligere direktiv.

Ændringsforslag 222
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager 
over afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning. De 
retslige myndigheder bør have mulighed 
for midlertidigt at suspendere 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i individuelle tilfælde af 
andre årsager, enten på anmodning af den 

(19) De retslige myndigheder bør have 
mulighed for at suspendere fuldbyrdelsen 
af en afgørelse om tilbagesendelse i 
individuelle tilfælde, hvor der er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, og af andre 
årsager, enten på anmodning af den 
pågældende tredjelandsstatsborger eller på 
eget initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør træffes uden unødig 
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pågældende tredjelandsstatsborger eller på 
eget initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør som hovedregel 
træffes inden for 48 timer. Når det er 
berettiget på grund af sagens 
kompleksitet, bør de retslige myndigheder 
træffe sådanne afgørelser uden unødig 
forsinkelse.

forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 223
Pietro Bartolo

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager 
over afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning. De 
retslige myndigheder bør have mulighed 
for midlertidigt at suspendere 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i individuelle tilfælde af 
andre årsager, enten på anmodning af den 
pågældende tredjelandsstatsborger eller på 
eget initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør som hovedregel 
træffes inden for 48 timer. Når det er 
berettiget på grund af sagens 
kompleksitet, bør de retslige myndigheder 
træffe sådanne afgørelser uden unødig 
forsinkelse.

(19) I tilfælde af en fornyet afgørelse 
om tilbagesendelse, for eksempel efter et 
endeligt afslag på en fornyet ansøgning 
om international beskyttelse, bør de 
retslige myndigheder have mulighed for at 
suspendere fuldbyrdelsen af en afgørelse 
om tilbagesendelse i individuelle tilfælde 
af andre årsager, enten på anmodning af 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
eller på eget initiativ, hvis det skønnes 
nødvendigt. Sådanne afgørelser bør træffes 
uden unødig forsinkelse.

Or. it

Begrundelse

Retten til opsættende virkning bør sikres også efter fornyede afgørelser om tilbagesendelse. 
Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 16.

Ændringsforslag 224
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager over 
afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning. De 
retslige myndigheder bør have mulighed 
for midlertidigt at suspendere 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i individuelle tilfælde af 
andre årsager, enten på anmodning af den 
pågældende tredjelandsstatsborger eller på 
eget initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør som hovedregel 
træffes inden for 48 timer. Når det er 
berettiget på grund af sagens kompleksitet, 
bør de retslige myndigheder træffe sådanne 
afgørelser uden unødig forsinkelse.

(19) I tilfælde, hvor retsmyndigheder i 
fuldt omfang har vurderet 
nonrefoulementprincippet og fundet, at der 
ikke er risiko for tilsidesættelse af dette 
princip, bør klager over afgørelser om 
tilbagesendelse ikke automatisk have 
opsættende virkning. De retslige 
myndigheder bør have mulighed for 
midlertidigt at suspendere fuldbyrdelsen af 
en afgørelse om tilbagesendelse i 
individuelle tilfælde af andre årsager, enten 
på anmodning af den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller på eget 
initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør som hovedregel 
træffes inden for 48 timer. Når det er 
berettiget på grund af sagens kompleksitet, 
bør de retslige myndigheder træffe sådanne 
afgørelser uden unødig forsinkelse.

Or. en

Begrundelse

Da tilsidesættelser af grundlæggende rettigheder under og efter en tilbagesendelse er 
irreversible, bør klager have opsættende virkning, medmindre det klart fastslås, at der ikke er 
en risiko for et absolut forbud mod refoulement. Retsmyndighederne bør sikres uafhængighed, 
når de vurderer, om det er nødvendigt at suspendere håndhævelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse.

Ændringsforslag 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I tilfælde, hvor der ikke er risiko (19) Klager over afgørelser om 
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for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, bør klager over 
afgørelser om tilbagesendelse ikke 
automatisk have opsættende virkning. De 
retslige myndigheder bør have mulighed 
for midlertidigt at suspendere 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse i individuelle tilfælde af 
andre årsager, enten på anmodning af den 
pågældende tredjelandsstatsborger eller på 
eget initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør som hovedregel 
træffes inden for 48 timer. Når det er 
berettiget på grund af sagens kompleksitet, 
bør de retslige myndigheder træffe sådanne 
afgørelser uden unødig forsinkelse.

tilbagesendelse bør ikke automatisk have 
opsættende virkning. De retslige 
myndigheder bør have mulighed for 
midlertidigt at suspendere fuldbyrdelsen af 
en afgørelse om tilbagesendelse i 
individuelle tilfælde af andre årsager, enten 
på anmodning af den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller på eget 
initiativ, hvis det skønnes nødvendigt. 
Sådanne afgørelser bør som hovedregel 
træffes inden for 48 timer. Når det er 
berettiget på grund af sagens kompleksitet, 
bør de retslige myndigheder træffe sådanne 
afgørelser uden unødig forsinkelse.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Den nationale anvendelse af 
reglerne om bestemmelserne i dette 
direktiv vedrørende klager og opsættende 
virkning bør give adgang til effektive 
retsmidler som fastsat i artikel 47 i 
chartret om grundlæggende rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 227
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 20
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers 
rettigheder, ikke automatisk suspenderes, 
hvis risikoen for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, og adgangen til retsmidler 
reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over, medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har 
ændret sig væsentligt i mellemtiden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers 
rettigheder, ikke automatisk suspenderes, 
hvis risikoen for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, og adgangen til retsmidler 
reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over, medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har 
ændret sig væsentligt i mellemtiden.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 16. Der foretages ikke altid en vurdering af 
risikoen for tilsidesættelse af nonrefoulementprincippet. I øvrigt hænger asylproceduren ikke 
sammen med tilbagesendelsesproceduren. Det er nødvendigt at have to forskellige procedurer 
og at værne om garantierne i forbindelse med begge procedurer.

Ændringsforslag 229
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis risikoen 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, og adgangen til retsmidler 
reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over, medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har 
ændret sig væsentligt i mellemtiden.

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis risikoen 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, eller adgangen til 
retsmidler reelt er blevet udnyttet.

Or. nl

Begrundelse

Risikoen for tilsidesættelse af nonrefoulementprincippet vurderes under hele asylprocessen. 
Hvis adgangen til retsmidler er blevet udnyttet, er denne risiko allerede blevet vurderet.

Ændringsforslag 230
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis risikoen 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, og adgangen til retsmidler 
reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over, medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har 
ændret sig væsentligt i mellemtiden.

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis risikoen 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, og adgangen til retsmidler 
reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over.

Or. fr

Ændringsforslag 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis risikoen 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, og adgangen til retsmidler 
reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over, medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har ændret 
sig væsentligt i mellemtiden.

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis 
adgangen til retsmidler reelt er blevet 
udnyttet som led i asylproceduren forud for 
vedtagelsen af den afgørelse om 
tilbagesendelse, der klages over, 
medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har ændret 
sig væsentligt i mellemtiden.

Or. fr
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Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis risikoen 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet allerede er 
blevet vurderet, og adgangen til retsmidler 
reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over, medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har ændret 
sig væsentligt i mellemtiden.

(20) For at gøre 
tilbagesendelsesproceduren mere effektiv 
og undgå unødvendige forsinkelser bør 
fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse, uden at det må skade den 
berørte tredjelandsstatsborgers rettigheder, 
ikke automatisk suspenderes, hvis risikoen 
for tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet i henhold til 
EU-retten og international ret allerede er 
blevet vurderet fuldt ud, og adgangen til 
retsmidler reelt er blevet udnyttet som led i 
asylproceduren forud for vedtagelsen af 
den afgørelse om tilbagesendelse, der 
klages over, medmindre den pågældende 
tredjelandsstatsborgers situation har ændret 
sig i mellemtiden.

Or. en

Begrundelse

Kun hvis det fulde omfang af forbuddet mod refoulement er blevet fastslået, kan 
håndhævelsen af afgørelsen om tilbagesendelse suspenderes. Indførelse af et krav om 
"væsentlige ændringer" lægger for stor en byrde på retsmyndighederne, og der opstår en 
risiko for, at enkelte sager ikke vurderes på behørig vis, hvorved der kan forekomme 
uigenkaldelig tilsidesættelse af nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør , på anmodning, ydes den 
nødvendige retshjælp til dem, der ikke har 
tilstrækkelige midler. I national lovgivning 
bør der opstilles en liste over tilfælde, hvor 
retshjælp anses for nødvendig.

(21) Der bør ydes den nødvendige gratis 
retshjælp til dem, der ikke har 
tilstrækkelige midler. I national lovgivning 
bør der fastsættes retshjælp.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er forbundet med artikel 7. Der er tale om et af de vigtigste midler til 
adgang til oplysninger og rettigheder for tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør, på anmodning, ydes den 
nødvendige retshjælp til dem, der ikke har 
tilstrækkelige midler. I national lovgivning 
bør der opstilles en liste over tilfælde, hvor 
retshjælp anses for nødvendig.

(21) Der bør, på udtrykkelig 
anmodning, ydes den nødvendige retshjælp 
til dem, der ikke har tilstrækkelige midler. I 
national lovgivning bør der opstilles en 
liste over tilfælde, hvor retshjælp anses for 
nødvendig.

Or. fr

Ændringsforslag 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør, på anmodning, ydes den 
nødvendige retshjælp til dem, der ikke har 
tilstrækkelige midler. I national lovgivning 
bør der opstilles en liste over tilfælde, hvor 
retshjælp anses for nødvendig.

(21) Der bør, på anmodning, ydes den 
nødvendige gratis retshjælp til dem, der 
ikke har tilstrækkelige midler. I national 
lovgivning bør der opstilles en liste over 
tilfælde, hvor retshjælp anses for 
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nødvendig.

Or. it

Ændringsforslag 236
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør , på anmodning, ydes den 
nødvendige retshjælp til dem, der ikke har 
tilstrækkelige midler. I national lovgivning 
bør der opstilles en liste over tilfælde, hvor 
retshjælp anses for nødvendig.

(21) Der bør ydes gratis retshjælp til 
dem, der ikke har tilstrækkelige midler. I 
national lovgivning bør der fastsættes 
nærmere bestemmelser om adgang til 
retshjælp.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 40 vedrørende foranstaltninger, som skal træffes med henblik 
på at sikre en effektiv gennemførelse af direktivet, og artikel 7, som fastsætter bestemmelserne 
for tredjelandsstatsborgernes ret til oplysninger i forbindelse med 
tilbagesendelsesprocedurer, samt artikel 14 vedrørende forvaltningen af tilbagesendelser.

Ændringsforslag 237
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør træffes foranstaltninger 
for så vidt angår tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, som endnu ikke kan 
udsendes. Deres grundlæggende 
fornødenheder bør defineres i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. For at kunne dokumentere 
deres særlige situation i tilfælde af 
administrativ kontrol bør disse personer 
forsynes med skriftlig bekræftelse af deres 

(22) Tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, som endnu ikke kan 
udsendes, bør holdes sikkert 
frihedsberøvet, mens de venter på 
repatriering, så deres grundlæggende 
fornødenheder kan sikres, og asylsystemet 
kan fungere på en retfærdig og effektiv 
måde.
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situation. Medlemsstaterne bør have vide 
skønsbeføjelser med hensyn til den 
skriftlige bekræftelses udformning og 
format og bør også kunne indføje den i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse, der 
vedtages i henhold til dette direktiv.

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med betragtning 18, hvor der står, at ansøgere 
bør holdes sikkert frihedsberøvet, mens de venter på klagens resultat.

Ændringsforslag 238
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør træffes foranstaltninger for 
så vidt angår tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, som endnu ikke kan 
udsendes. Deres grundlæggende 
fornødenheder bør defineres i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. For at kunne dokumentere 
deres særlige situation i tilfælde af 
administrativ kontrol bør disse personer 
forsynes med skriftlig bekræftelse af deres 
situation. Medlemsstaterne bør have vide 
skønsbeføjelser med hensyn til den 
skriftlige bekræftelses udformning og 
format og bør også kunne indføje den i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse, der 
vedtages i henhold til dette direktiv.

(22) Der bør under alle 
omstændigheder træffes foranstaltninger 
for så vidt angår tredjelandsstatsborgere 
med irregulært ophold. Deres 
tilstrækkelige og værdige fornødenheder 
bør defineres i overensstemmelse med 
national lovgivning, mens 
medlemsstaterne bør undersøge 
mulighederne for at legalisere dem på 
grundlag af deres eksisterende bånd til 
medlemsstaten. For at kunne dokumentere 
deres særlige situation i tilfælde af 
administrativ kontrol bør disse personer 
forsynes med skriftlig bekræftelse af deres 
situation. Medlemsstaterne bør have vide 
skønsbeføjelser med hensyn til den 
skriftlige bekræftelses udformning og 
format og bør også kunne indføje den i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse, der 
vedtages i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
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til betragtning 4.

Ændringsforslag 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør træffes foranstaltninger for 
så vidt angår tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, som endnu ikke kan 
udsendes. Deres grundlæggende 
fornødenheder bør defineres i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. For at kunne dokumentere 
deres særlige situation i tilfælde af 
administrativ kontrol bør disse personer 
forsynes med skriftlig bekræftelse af deres 
situation. Medlemsstaterne bør have vide 
skønsbeføjelser med hensyn til den 
skriftlige bekræftelses udformning og 
format og bør også kunne indføje den i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse, der 
vedtages i henhold til dette direktiv.

(22) Der bør træffes foranstaltninger for 
så vidt angår tredjelandsstatsborgere med 
irregulært ophold, som endnu ikke kan 
udsendes. Deres grundlæggende 
fornødenheder bør defineres i 
overensstemmelse med national 
lovgivning. For at kunne dokumentere 
deres særlige situation i tilfælde af 
administrativ kontrol bør disse personer 
forsynes med skriftlig bekræftelse af deres 
situation. Medlemsstaterne bør have vide 
skønsbeføjelser med hensyn til den 
skriftlige bekræftelses udformning og 
format og bør også kunne indføje den i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse, der 
vedtages i henhold til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 240
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Anvendelsen af 
tvangsforanstaltninger bør udtrykkeligt ske 
i overensstemmelse med proportionalitets- 

(23) Anvendelsen af 
tvangsforanstaltninger bør forbydes. Hvis 
medlemsstaterne vedtager sådanne 
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og effektivitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Der bør fastsættes minimumsgarantier for 
gennemførelsen af tvangsmæssig 
tilbagesendelse under hensyntagen til 
Rådets beslutning 2004/573/EF13 . 
Medlemsstaterne bør kunne benytte sig af 
forskellige muligheder for at overvåge 
tvangsmæssig tilbagesendelse.

foranstaltninger, bør anvendelsen af dem 
udtrykkeligt ske i overensstemmelse med 
proportionalitets- og 
nødvendighedsprincippet.

_________________
13 Rådets beslutning 2004/573/EF af 29. 
april 2004 om tilrettelæggelse af samlet 
udsendelse med fly fra to eller flere 
medlemsstaters område af 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
individuelle afgørelser om udsendelse 
(EUT L 261 af 6.8.2004, s. 28).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslagene til betragtning 4.

Ændringsforslag 241
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives 
en europæisk dimension, ved at der 
indføres et indrejseforbud, som forbyder 
indrejse i og ophold på alle 
medlemsstaternes område. Varigheden af 
indrejseforbuddet bør fastsættes under 
behørig hensyntagen til alle relevante 
forhold i den enkelte sag og bør normalt 
ikke overstige fem år. Der bør i denne 
forbindelse navnlig tages hensyn til, om 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
allerede har været genstand for mere end 
én afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse eller er indrejst på en 

udgår
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medlemsstats område under et 
indrejseforbud.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslagene til betragtning 4.

Ændringsforslag 242
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives 
en europæisk dimension, ved at der 
indføres et indrejseforbud, som forbyder 
indrejse i og ophold på alle 
medlemsstaternes område. Varigheden af 
indrejseforbuddet bør fastsættes under 
behørig hensyntagen til alle relevante 
forhold i den enkelte sag og bør normalt 
ikke overstige fem år. Der bør i denne 
forbindelse navnlig tages hensyn til, om 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
allerede har været genstand for mere end 
én afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse eller er indrejst på en 
medlemsstats område under et 
indrejseforbud.

(24) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives 
en europæisk dimension, ved at der 
indføres et indrejseforbud, som forbyder 
indrejse i og ophold på alle 
medlemsstaternes område. Varigheden af 
indrejseforbuddet bør fastsættes under 
behørig hensyntagen til alle relevante 
forhold i den enkelte sag, med en 
minimumsvarighed på 20 år. Der bør i 
denne forbindelse navnlig tages hensyn til 
skærpende omstændigheder, dvs. om den 
pågældende tredjelandsstatsborger allerede 
har været genstand for mere end én 
afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse eller er indrejst på en 
medlemsstats område under et 
indrejseforbud.

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til betragtning 14 om reintegration af 
tredjelandsstatsborgere. At hindre et andet eller tredje forsøg kort tid efter det første bidrager 
til reintegration.

Ændringsforslag 243
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives 
en europæisk dimension, ved at der 
indføres et indrejseforbud, som forbyder 
indrejse i og ophold på alle 
medlemsstaternes område. Varigheden af 
indrejseforbuddet bør fastsættes under 
behørig hensyntagen til alle relevante 
forhold i den enkelte sag og bør normalt 
ikke overstige fem år. Der bør i denne 
forbindelse navnlig tages hensyn til, om 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
allerede har været genstand for mere end 
én afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse eller er indrejst på en 
medlemsstats område under et 
indrejseforbud.

(24) Virkningerne af nationale 
tilbagesendelsesforanstaltninger bør gives 
en europæisk dimension, ved at der 
indføres et indrejseforbud, som forbyder 
indrejse i og ophold på alle 
medlemsstaternes område. Varigheden af 
indrejseforbuddet bør fastsættes under 
behørig hensyntagen til alle relevante 
forhold i den enkelte sag og bør normalt 
ikke overstige ti år. Der bør i denne 
forbindelse navnlig tages hensyn til, om 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
allerede har været genstand for mere end 
én afgørelse om tilbagesendelse eller 
udsendelse eller er indrejst på en 
medlemsstats område under et 
indrejseforbud.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslag 1 om udformning af en mere afbalanceret 
europæisk migrationspolitik.

Ændringsforslag 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, kan 
det være hensigtsmæssigt at pålægge et 
indrejseforbud for at forebygge fremtidig 
genindrejse og dermed mindske risikoen 
for ulovlig indvandring. Når det er 
berettiget, kan den kompetente myndighed 
efter en individuel vurdering og under 

udgår
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anvendelse af proportionalitetsprincippet 
pålægge et indrejseforbud uden at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.

Or. en

Begrundelse

Skyggeordføreren kan ikke se dette ændringsforslags relevans. Det synes at virke mod 
hensigten at straffe mennesker, der frivilligt forlader EU. Dette skal ses i sammenhæng med 
ændringsforslaget til artikel 13.

Ændringsforslag 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, kan 
det være hensigtsmæssigt at pålægge et 
indrejseforbud for at forebygge fremtidig 
genindrejse og dermed mindske risikoen 
for ulovlig indvandring. Når det er 
berettiget, kan den kompetente myndighed 
efter en individuel vurdering og under 
anvendelse af proportionalitetsprincippet 
pålægge et indrejseforbud uden at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Et sådant potentielt indrejseforbud i forbindelse med udrejsekontrol kunne underminere 
irregulære tredjelandsstatsborgeres vilje til at forlade landet frivilligt. De kan i realiteten 
blive mindre villige til at forlade landet, hvis de ved, at der er en risiko for et indrejseforbud 
med alle de konsekvenser, som det indebærer.
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Ændringsforslag 246
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, kan 
det være hensigtsmæssigt at pålægge et 
indrejseforbud for at forebygge fremtidig 
genindrejse og dermed mindske risikoen 
for ulovlig indvandring. Når det er 
berettiget, kan den kompetente myndighed 
efter en individuel vurdering og under 
anvendelse af proportionalitetsprincippet 
pålægge et indrejseforbud uden at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.

(25) Et indrejseforbud bør aldrig 
pålægges alene pga. en persons 
irregulære ophold.

Or. en

Ændringsforslag 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, kan 
det være hensigtsmæssigt at pålægge et 
indrejseforbud for at forebygge fremtidig 
genindrejse og dermed mindske risikoen 
for ulovlig indvandring. Når det er 
berettiget, kan den kompetente myndighed 
efter en individuel vurdering og under 
anvendelse af proportionalitetsprincippet 
pålægge et indrejseforbud uden at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, er det 
nødvendigt at pålægge et indrejseforbud 
for at forebygge fremtidig genindrejse og 
dermed mindske risikoen for ulovlig 
indvandring. Den kompetente myndighed 
pålægger et indrejseforbud uden at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.
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Or. fr

Ændringsforslag 248
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, kan 
det være hensigtsmæssigt at pålægge et 
indrejseforbud for at forebygge fremtidig 
genindrejse og dermed mindske risikoen 
for ulovlig indvandring. Når det er 
berettiget, kan den kompetente myndighed 
efter en individuel vurdering og under 
anvendelse af proportionalitetsprincippet 
pålægge et indrejseforbud uden at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, kan 
det være hensigtsmæssigt at pålægge et 
indrejseforbud for at forebygge fremtidig 
genindrejse og dermed mindske risikoen 
for ulovlig indvandring. Når det er 
berettiget, kan den kompetente myndighed 
pålægge et indrejseforbud uden at træffe 
afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.

Or. fr

Ændringsforslag 249
Milan Uhrík

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, kan 
det være hensigtsmæssigt at pålægge et 
indrejseforbud for at forebygge fremtidig 
genindrejse og dermed mindske risikoen 
for ulovlig indvandring. Når det er 
berettiget, kan den kompetente myndighed 
efter en individuel vurdering og under 
anvendelse af proportionalitetsprincippet 
pålægge et indrejseforbud uden at træffe 

(25) Når en tredjelandsstatsborger med 
ulovligt ophold afsløres i forbindelse med 
udrejsekontrol ved de ydre grænser, vil de 
blive pålagt et indrejseforbud for at 
forebygge fremtidig genindrejse og dermed 
mindske risikoen for ulovlig indvandring. 
Når det er berettiget, kan den kompetente 
myndighed efter en individuel vurdering og 
under anvendelse af 
proportionalitetsprincippet pålægge et 
indrejseforbud uden at træffe afgørelse om 
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afgørelse om tilbagesendelse for at undgå 
at udsætte den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udrejse.

tilbagesendelse for at undgå at udsætte den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
udrejse.

Or. sk

Ændringsforslag 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør ske i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Frihedsberøvelse er kun berettiget for at 
forberede en tilbagesendelse eller 
gennemføre en udsendelsesproces, og hvis 
mindre indgribende foranstaltninger ikke 
vil være tilstrækkelige.

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør anses for 
en sidste udvej og ske i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet for så vidt 
angår de anvendte midler og de forfulgte 
mål. Der bør foretrækkes 
frihedsberøvelsesforanstaltninger som 
alternativ til fængsling. Det bør aldrig 
være muligt at frihedsberøve uledsagede 
mindreårige eller familier med 
mindreårige. Frihedsberøvelse er kun 
berettiget for at forberede en 
tilbagesendelse eller gennemføre en 
udsendelsesproces, og hvis mindre 
indgribende foranstaltninger ikke vil være 
tilstrækkelige.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, for så vidt som det er uløseligt knyttet til 
ændringsforslagene til betragtning 28, 29 og 30 og artikel 18, 19 og 20 i dette direktiv.

Ændringsforslag 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør ske i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Frihedsberøvelse er kun berettiget for at 
forberede en tilbagesendelse eller 
gennemføre en udsendelsesproces, og hvis 
mindre indgribende foranstaltninger ikke 
vil være tilstrækkelige.

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør ske i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. I 
betragtning af, at personer, der 
tilbagesendes, befinder sig i en ulovlig 
situation, skal anvendelse af 
frihedsberøvelse imidlertid til enhver tid 
være et instrument, som er til 
medlemsstaternes rådighed.

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre sammenhæng med ændringen af artikel 18, stk. 5, og 
af artikel 22, stk. 7, andet afsnit.

Ændringsforslag 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør ske i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Frihedsberøvelse er kun berettiget for at 
forberede en tilbagesendelse eller 
gennemføre en udsendelsesproces, og hvis 
mindre indgribende foranstaltninger ikke 
vil være tilstrækkelige.

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør begrænses, 
altid bruges som en sidste udvej og ske i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Frihedsberøvelse er kun berettiget for at 
forberede en tilbagesendelse eller 
gennemføre en udsendelsesproces, og hvis 
mindre indgribende foranstaltninger ikke 
vil være tilstrækkelige.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er forbundet med artikel 18. Frihedsberøvelse bør aldrig anvendes 
automatisk, navnlig da det er blevet påvist, at denne metode er særlig skadelig og mindre 
effektiv.
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Ændringsforslag 253
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør ske i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet for så vidt 
angår de anvendte midler og de forfulgte 
mål. Frihedsberøvelse er kun berettiget for 
at forberede en tilbagesendelse eller 
gennemføre en udsendelsesproces, og hvis 
mindre indgribende foranstaltninger ikke 
vil være tilstrækkelige.

(27) Frihedsberøvelse bør undgås og 
under ingen omstændigheder foregå i 
lukkede rum. Hvis en medlemsstat vælger 
at gennemføre en tilbagesendelsespolitik, 
bør der altid gennemføres alternativer til 
frihedsberøvelse, navnlig 
ikkefrihedsberøvende, 
engagementsbaserede modeller inden for 
lokalsamfundet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18 om frihedsberøvelse og til betragtning 28 og artikel 18.

Ændringsforslag 254
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) For at sikre, at medlemsstater, der 
vælger at gennemføre en 
tilbagesendelsespolitik, overholder 
beskyttelsen af grundlæggende 
rettigheder, bør dette direktiv pålægge 
disse medlemsstater at sørge for 
alternativer til frihedsberøvelse og 
fastsætte udtømmende grunde, der er 
baseret på rettigheder, til undtagelsesvis 
frihedsberøvelse for en 
tredjelandsstatsborger som en del af en 
tilbagesendelsesprocedure og systematisk 
udelukke frihedsberøvelse i lukkede rum. 
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Sårbare personer bør aldrig udsættes for 
frihedsberøvelse. Eftersom 
frihedsberøvelse har en særligt skadelig 
fysisk og psykisk indvirkning på børn, 
uanset om de er uledsagede, adskilt fra 
eller sammen med deres familier, bør 
hverken de eller deres forældre eller 
primære omsorgspersoner, der ledsager 
dem, frihedsberøves. Frihedsberøvelse er 
aldrig til barnets bedste.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 27 og 40 og artikel 18.

Ændringsforslag 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed. Hverken 
børn, der er uledsagede eller adskilt fra 
eller sammen med deres familier, må 
frihedsberøves, og medlemsstaterne skal 
sikre passende alternativer til 
frihedsberøvelse i overensstemmelse med 
New York-erklæringen om flygtninge og 
migranter af 19. september 2016.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) Der bør altid træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende undløber, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed, især hvis 
denne tilhører terrornetværk eller 
netværk for alvorlig kriminalitet. Dette 
bør også gælde for mindreårige på 
mellem 16 og 18 år, som gentagne gange 
har begået strafbare handlinger og på den 
måde har udvist manglende vilje til at 
overholde loven.

Or. en

Ændringsforslag 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag kan der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen.
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eller den nationale sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke blive obligatorisk for medlemsstaterne at foretage frihedsberøvelse, men det bør 
være muligt for dem. Da det er dyrt for både medlemsstaterne og de berørte 
tredjelandsstatsborgere såvel økonomisk som med hensyn til grundlæggende rettigheder, bør 
brugen af frihedsberøvelse ikke være standardløsningen. Denne nye grund, som 
Kommissionen har indført, er ikke specifik nok og kan håndteres korrekt i henhold til 
nuværende strafferet eller forvaltningsret.

Ændringsforslag 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ifølge diverse ngo'er og internationale organisationer er der ingen dokumentation for, at 
gennemførelsen af tilbagesendelser skulle blive mere effektiv i takt med frihedsberøvelsens 
varighed. Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 18.

Ændringsforslag 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der i henhold til 
dette direktiv er risiko for, at den 
pågældende forsvinder, hvis vedkommende 
udgør en risiko for den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Or. it

Ændringsforslag 260
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) Uanset en vurdering i hver enkelt 
sag bør der altid træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) Der bør træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende ikke samarbejder i alle 
udsendelsesprocessens faser, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

Or. fr

Begrundelse

Da der ikke er nationale grænser i Schengenområdet, er det nødvendigt med obligatorisk 
frihedsberøvelse af tredjelandsstatsborgere, som ikke samarbejder fuldt ud, for at undgå 
uautoriserede sekundære bevægelser til andre medlemsstater og fremme effektiviteten af 
afgørelserne om tilbagesendelse. Det er desuden en afskrækkende foranstaltning, som skal få 
potentielle illegale indvandrere til at opgive, fordi de ved, at de systematisk bliver 
tilbageholdt.

Ændringsforslag 262
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) På grundlag af en vurdering i hver 
enkelt sag bør der træffes afgørelse om 
frihedsberøvelse, hvis der er risiko for, at 
den pågældende forsvinder, hvis den 
pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

(28) Frihedsberøvelse bør være 
standardmuligheden, navnlig hvis der er 
risiko for, at den pågældende undløber, 
hvis den pågældende undviger eller lægger 
hindringer i vejen for forberedelsen af 
tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen, eller hvis 
vedkommende udgør en risiko for den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

Or. nl
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Begrundelse

Frihedsberøvelse bør være reglen, og denne regel bør navnlig gælde, hvis den pågældende 
ansøger ikke er samarbejdsvillig.

Ændringsforslag 263
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Med henblik på at bekæmpe 
børnehandel og svigagtig anerkendelse af 
forældreskab og hvis der i national ret 
foreskrives frihedsberøvelse af 
mindreårige, kan barnets tarv ikke alene 
begrunde manglende frihedsberøvelse, 
uanset om det gælder barnet selv eller dets 
familie eller nærmeste.

Or. fr

Ændringsforslag 264
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør 
der fastsættes en maksimal varighed på 
mellem tre og seks måneder, som kan 
forlænges, for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 
uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

(29) Da frihedsberøvelse kan idømmes 
af en administrativ eller en retlig 
myndighed og kun kan retfærdiggøres, 
når der i henhold til en individuel 
vurdering er en bevisbaseret risiko for, at 
den pågældende undløber, bør en retlig 
myndighed foretage periodiske retlige 
vurderinger af nødvendigheden og 
proportionaliteten af frihedsberøvelsen af 
en tredjelandsstatsborger i hvert enkelt 
tilfælde og inden for en rimelig frist. Den 
maksimale varighed af frihedsberøvelse 
bør være på to uger, som kan forlænges 
højst en gang i en yderligere periode på 
op til to uger, hvis dette skulle vise sig at 
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være nødvendigt og stå i et rimeligt 
forhold til formålet, for at gennemføre 
tilbagesendelsesproceduren, uden at dette 
berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse er baseret på rettigheder 
og ikke anvendes vilkårlig.

Or. en

Ændringsforslag 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør 
der fastsættes en maksimal varighed på 
mellem tre og seks måneder, som kan 
forlænges, for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 
uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

(29) Der bør fastsættes en maksimal 
varighed på tre måneder for at give 
tilstrækkelig tid til at gennemføre 
tilbagesendelsesproceduren, uden at dette 
berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse. Denne periode kan 
højst forlænges to gange i et tidsrum på 
op til tre måneder hver gang på baggrund 
af en domstolsprøvelse og kun i tilfælde, 
hvor tilbagesendelsen sandsynligvis vil 
vare længere på grund af manglende 
samarbejdsvilje fra den pågældende 
tredjelandsstatsborgers side trods alle 
rimelige bestræbelser fra 
medlemsstaternes myndigheders side.

Or. en

Begrundelse

Forskellige undersøgelser, herunder Europa-Parlamentets konsekvensanalyser, har vist, at 
stadig længere tilbageholdelsesperioder kun har en begrænset indvirkning på effektiv 
gennemførelse af tilbagesendelser. I lyset den alvorlige risiko for krænkelser af 
menneskerettighederne kan der foretages længerevarende frihedsberøvelse, men kun hvis 
denne ledsages af fortsat domstolsprøvelse.
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Ændringsforslag 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og seks måneder, som kan forlænges, 
for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 
uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og seks måneder, som kan forlænges, 
for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren.

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre sammenhæng med ændringen af artikel 18, stk. 5, og 
af artikel 22, stk. 7, andet afsnit.

Ændringsforslag 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og seks måneder, som kan forlænges, 
for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og seks måneder, som kan forlænges en 
enkelt gang for en maksimumsperiode på 
yderligere seks måneder, for at give 
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uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

tilstrækkelig tid til at gennemføre 
tilbagesendelsesproceduren, uden at dette 
berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

Or. it

Ændringsforslag 268
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør 
der fastsættes en maksimal varighed på 
mellem tre og seks måneder, som kan 
forlænges, for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 
uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

(29) Den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse bør være to måneder, som 
kan forlænges højst to gange, hvilket vil 
sige op til en maksimal varighed på seks 
måneder, for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 
uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

Or. en

Begrundelse

Ifølge diverse ngo'er og internationale organisationer er der ingen dokumentation for, at 
gennemførelsen af tilbagesendelser skulle blive mere effektiv i takt med frihedsberøvelsens 
varighed. Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 18.

Ændringsforslag 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
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Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og seks måneder, som kan forlænges, 
for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 
uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og 12 måneder, som kan forlænges, for 
at give tilstrækkelig tid til at gennemføre 
tilbagesendelsesproceduren, uden at dette 
berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

Or. en

Ændringsforslag 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og seks måneder, som kan forlænges, 
for at give tilstrækkelig tid til at 
gennemføre tilbagesendelsesproceduren, 
uden at dette berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

(29) Da den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse i nogle medlemsstater 
ikke er tilstrækkelig til at sikre 
gennemførelsen af tilbagesendelser, bør der 
fastsættes en maksimal varighed på mellem 
tre og 12 måneder, som kan forlænges, for 
at give tilstrækkelig tid til at gennemføre 
tilbagesendelsesproceduren, uden at dette 
berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse kun anvendes, når den er 
nødvendig og står i et rimeligt forhold til 
formålet, og kun så længe udsendelsen er 
under forberedelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Hvis en kendelse om 
frihedsberøvelse af en 
tredjelandsstatsborger er udstedt i en 
administrativ procedure, kan den domstol, 
der er ansvarlig for at vurdere lovligheden 
af denne afgørelse, tage hensyn til alle 
relevante faktiske omstændigheder, 
beviser og bemærkninger, som parterne 
måtte fremsætte eller fremlægge for 
domstolen.

Or. fr

Ændringsforslag 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Dette direktiv bør ikke forhindre 
medlemsstaterne i at fastsætte sanktioner 
og strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning, herunder fængselsstraf, i 
forbindelse med overtrædelser af 
migrationsreglerne, forudsat at sådanne 
sanktioner er forenelige med målene for 
dette direktiv, ikke bringer anvendelsen af 
dette direktiv i fare og sikrer fuld 
overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag udgår..
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Ændringsforslag 273
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Dette direktiv bør ikke forhindre 
medlemsstaterne i at fastsætte sanktioner 
og strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning, herunder fængselsstraf, i 
forbindelse med overtrædelser af 
migrationsreglerne, forudsat at sådanne 
sanktioner er forenelige med målene for 
dette direktiv, ikke bringer anvendelsen af 
dette direktiv i fare og sikrer fuld 
overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Dette direktiv bør ikke forhindre 
medlemsstaterne i at fastsætte sanktioner 
og strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning, herunder fængselsstraf, i 
forbindelse med overtrædelser af 
migrationsreglerne, forudsat at sådanne 
sanktioner er forenelige med målene for 
dette direktiv, ikke bringer anvendelsen af 
dette direktiv i fare og sikrer fuld 
overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder.

udgår
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Or. it

Ændringsforslag 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Dette direktiv bør ikke forhindre 
medlemsstaterne i at fastsætte sanktioner 
og strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning, herunder fængselsstraf, i 
forbindelse med overtrædelser af 
migrationsreglerne, forudsat at sådanne 
sanktioner er forenelige med målene for 
dette direktiv, ikke bringer anvendelsen af 
dette direktiv i fare og sikrer fuld 
overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder.

(30) Dette direktiv tilskynder 
medlemsstaterne til at fastsætte sanktioner 
og strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning, herunder fængselsstraf, i 
forbindelse med overtrædelser af 
migrationsreglerne, især med hensyn til 
dømte terrorister, gerningsmænd bag 
organiseret kriminalitet og gerningsmænd 
bag grov kriminalitet som f.eks. voldtægt, 
forudsat at sådanne sanktioner er forenelige 
med målene for dette direktiv, ikke bringer 
anvendelsen af dette direktiv i fare og 
sikrer fuld overholdelse af de 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Dette direktiv bør ikke forhindre 
medlemsstaterne i at fastsætte sanktioner 
og strafferetlige sanktioner, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning, herunder fængselsstraf, i 
forbindelse med overtrædelser af 
migrationsreglerne, forudsat at sådanne 
sanktioner er forenelige med målene for 

(30) Dette direktiv fører ikke til, at 
medlemsstaterne forhindres i at fastsætte 
sanktioner og strafferetlige sanktioner, der 
er effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning, herunder bødestraf og 
fængselsstraf, i forbindelse med 
overtrædelser af migrationsreglerne, 
forudsat at sådanne sanktioner er forenelige 
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dette direktiv, ikke bringer anvendelsen af 
dette direktiv i fare og sikrer fuld 
overholdelse af de grundlæggende 
rettigheder.

med målene for dette direktiv, ikke bringer 
anvendelsen af dette direktiv i fare og 
sikrer fuld overholdelse af de 
grundlæggende rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 277
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere bør behandles 
humant og værdigt med respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og under 
overholdelse af folkeretten og national ret. 
Med forbehold for de retshåndhævende 
myndigheders første pågribelse i henhold 
til national lovgivning bør frihedsberøvelse 
som hovedregel finde sted i særlige 
faciliteter for frihedsberøvede.

(31) Tredjelandsstatsborgere bør 
behandles humant og værdigt med respekt 
for deres grundlæggende rettigheder og 
under overholdelse af folkeretten og 
national ret. Med forbehold for de 
retshåndhævende myndigheders første 
pågribelse i henhold til national 
lovgivning, bør tredjelandsstatsborgere, 
der befinder sig i en irregulær situation, 
som hovedregel indkvarteres i åbne 
modtagelsesfaciliteter, mens 
medlemsstaterne undersøger muligheden 
for at legalisere deres situation på 
grundlag af eksisterende bånd til 
medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 4.

Ændringsforslag 278
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(31) Frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere bør behandles 
humant og værdigt med respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og under 
overholdelse af folkeretten og national ret. 
Med forbehold for de retshåndhævende 
myndigheders første pågribelse i henhold 
til national lovgivning bør frihedsberøvelse 
som hovedregel finde sted i særlige 
faciliteter for frihedsberøvede.

(31) Frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere bør behandles på 
samme humane og værdige måde i alle 
EU-medlemsstater med respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og under 
overholdelse af folkeretten og national ret. 
Med forbehold for de retshåndhævende 
myndigheders første pågribelse i henhold 
til national lovgivning bør frihedsberøvelse 
som hovedregel finde sted i særlige 
faciliteter for frihedsberøvede.

Or. ro

Ændringsforslag 279
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Børns rettigheder gælder både i 
sager om uledsagede børn, børn, der er 
adskilt fra deres familier, og børn, der er 
sammen med deres familier. Hvis der er 
tale om familier, bør medlemsstaterne 
respektere og beskytte det enkelte barns 
rettigheder inden for familien og dets ret 
til privatliv og familieliv og bør ligeledes 
tage højde for barnets sikkerhed i 
familien. Der bør iværksættes 
hensigtsmæssige pasnings- og 
indkvarteringsforanstaltninger, der giver 
børn og familier mulighed for at bo 
sammen i lokalsamfund. Børn bør ikke 
adskilles fra deres forældre. I 
overensstemmelse med principperne om 
familiens enhed og barnets tarv bør 
familier holdes samlet, medmindre dette 
vil være til fare for barnets sikkerhed. 
Tvungen tilbagesendelse af børn bør 
aldrig forekomme. Børn og familier bør 
have dokumentation, der viser, at de 
omfattet af en igangværende procedure og 
ikke er omfattet af frihedsberøvelse. Børn 
og forældre bør sikres adgang til 
uddannelse, sundhedspleje og andre 
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tjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Dette ændringsforslag er endvidere også tæt 
forbundet med de fremsatte ændringsforslag til artikel 12 om tilbagesendelse og udsendelse af 
mindreårige samt artikel 20 om frihedsberøvelse af mindreårige og deres familier.

Ændringsforslag 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Eftersom tredjelandsstatsborgere, 
der frihedsberøves med henblik på 
udsendelse, ikke frihedsberøves som 
mistænkte for kriminelle handlinger eller 
som domfældte kriminelle, bør de ikke 
indkvarteres sammen med almindelige 
indsatte. Det er ligeledes muligt at sikre 
denne adskillelse ved at indkvartere disse 
tredjelandsstatsborgere i fængselsafsnit, 
som er bestemt til og udelukkende 
anvendes til dette formål.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af betragtning (4) og skal fremhæve irregulære 
tredjelandsstatsborgeres specifikke situation. Det hænger desuden nøje sammen med stk. 1 i 
artikel 19.

Ændringsforslag 281
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(31a) Medlemsstaternes forpligtelse til at 
respektere og beskytte børns og familiers 
rettigheder kan også omfatte muligheden 
for genforening af børn og deres forældre 
i tredjelande uden for Den Europæiske 
Union.

Or. en

Ændringsforslag 282
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) En uafhængig og kvalificeret 
værge med den nødvendige ekspertise og 
uddannelse til at sikre, at der tages fuldt 
hensyn til barnets tarv, bør udpeges til at 
bistå uledsagede børn og børn, der er 
adskilt fra deres familier. Med henblik på 
dette bør værgen inddrages i proceduren 
for at finde en varig løsning for barnet, 
der er i barnets bedste interesse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Dette ændringsforslag er endvidere også tæt 
forbundet med de fremsatte ændringsforslag til artikel 12 om tilbagesendelse og udsendelse af 
mindreårige samt artikel 20 om frihedsberøvelse af mindreårige og deres familier.

Ændringsforslag 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32)  Uden at det berører 
medlemsstaternes mulighed for ikke at 

udgår
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anvende dette direktiv i de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), bør 
en grænseprocedure, hvis den anvendes i 
overensstemmelse med forordning 
(EU).../... [forordningen om 
asylprocedurer], efterfølges af en specifik 
grænseprocedure for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som har fået afslag på deres 
ansøgning om international beskyttelse 
efter asylgrænseproceduren, for at sikre 
direkte komplementaritet mellem 
asylgrænseproceduren og 
grænseproceduren for tilbagesendelse og 
forhindre, at der opstår huller mellem 
procedurerne. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte særlige regler for at sikre 
sammenhæng og synergi mellem de to 
procedurer og bevare integriteten og 
effektiviteten i hele processen.

Or. it

Ændringsforslag 284
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Uden at det berører 
medlemsstaternes mulighed for ikke at 
anvende dette direktiv i de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), bør 
en grænseprocedure, der anvendes i 
overensstemmelse med forordning 
(EU).../... [forordningen om 
asylprocedurer], efterfølges af en specifik 
grænseprocedure for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som har fået afslag på deres 
ansøgning om international beskyttelse 
efter asylgrænseproceduren, for at sikre 
direkte komplementaritet mellem 
asylgrænseproceduren og 
grænseproceduren for tilbagesendelse og 
forhindre, at der opstår huller mellem 

udgår
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procedurerne. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte særlige regler for at sikre 
sammenhæng og synergi mellem de to 
procedurer og bevare integriteten og 
effektiviteten i hele processen.

Or. en

Ændringsforslag 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Uden at det berører 
medlemsstaternes mulighed for ikke at 
anvende dette direktiv i de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), bør 
en grænseprocedure, der anvendes i 
overensstemmelse med forordning 
(EU).../... [forordningen om 
asylprocedurer], efterfølges af en specifik 
grænseprocedure for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som har fået afslag på deres 
ansøgning om international beskyttelse 
efter asylgrænseproceduren, for at sikre 
direkte komplementaritet mellem 
asylgrænseproceduren og 
grænseproceduren for tilbagesendelse og 
forhindre, at der opstår huller mellem 
procedurerne. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte særlige regler for at sikre 
sammenhæng og synergi mellem de to 
procedurer og bevare integriteten og 
effektiviteten i hele processen.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede sletning af artikel 22 kan der ikke lovgives på behørig 
vis om grænseproceduren som foreslået af Kommissionen i denne omarbejdning uden at 
inddrage forordningen om asylproceduren. Hertil kommer, at grænseproceduren som 
foreslået omfatter begrænsede rettigheder og risici, der underminerer de faktiske 
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beskyttelsesforanstaltninger i dette direktiv.

Ændringsforslag 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Uden at det berører 
medlemsstaternes mulighed for ikke at 
anvende dette direktiv i de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), bør 
en grænseprocedure, der anvendes i 
overensstemmelse med forordning 
(EU).../... [forordningen om 
asylprocedurer], efterfølges af en specifik 
grænseprocedure for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som har fået afslag på deres 
ansøgning om international beskyttelse 
efter asylgrænseproceduren, for at sikre 
direkte komplementaritet mellem 
asylgrænseproceduren og 
grænseproceduren for tilbagesendelse og 
forhindre, at der opstår huller mellem 
procedurerne. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte særlige regler for at sikre 
sammenhæng og synergi mellem de to 
procedurer og bevare integriteten og 
effektiviteten i hele processen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er behov for sammenhæng. Klarhed og sammenhæng er de bedste værktøjer til at undgå 
tilsidesættelser af menneskerettigheder. Den parallelle ordning, der er omhandlet i artikel 2, 
stk. 2, litra a), er i modstrid med dette. Derudover knytter dette ændringsforslag sig til artikel 
22, og i mangel af en afklaring af denne problemstilling i forordningen om asylprocedurer, 
som kodificerer alle bestemmelserne om grænseproceduren og navnlig garantierne, er det 
næsten umuligt at ændre artikel 22 uden at risikere krænkelser af grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 287
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Uden at det berører 
medlemsstaternes mulighed for ikke at 
anvende dette direktiv i de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), bør en 
grænseprocedure, hvis den anvendes i 
overensstemmelse med forordning 
(EU).../... [forordningen om 
asylprocedurer], efterfølges af en specifik 
grænseprocedure for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som har fået afslag på deres 
ansøgning om international beskyttelse 
efter asylgrænseproceduren, for at sikre 
direkte komplementaritet mellem 
asylgrænseproceduren og 
grænseproceduren for tilbagesendelse og 
forhindre, at der opstår huller mellem 
procedurerne. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte særlige regler for at sikre 
sammenhæng og synergi mellem de to 
procedurer og bevare integriteten og 
effektiviteten i hele processen.

(32) Uden at det berører 
medlemsstaternes mulighed for ikke at 
anvende dette direktiv i de tilfælde, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), bør en 
grænseprocedure, hvis den anvendes i 
overensstemmelse med forordning 
(EU).../... [forordningen om 
asylprocedurer], efterfølges af en specifik 
grænseprocedure for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som har fået afslag på deres 
ansøgning om international beskyttelse 
efter asylgrænseproceduren, for at sikre 
direkte komplementaritet mellem 
asylgrænseproceduren og 
grænseproceduren for tilbagesendelse og 
forhindre, at der opstår huller mellem 
procedurerne. Det er derfor nødvendigt at 
fastsætte særlige regler for at sikre 
sammenhæng og synergi mellem de to 
procedurer og bevare integriteten og 
effektiviteten i hele processen. 
Medlemsstaterne bør kunne basere sig på 
passende EU-midler til at udføre de 
nødvendige aktiviteter i forbindelse med 
grænseproceduren.

Or. fr

Ændringsforslag 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. 
Dog bør tredjelandsstatsborgere, der er 

udgår
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indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle 
faser af tilbagesendelsesproceduren, 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. I 
sådanne tilfælde bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrage deres 
rejsedokumenter til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen, så det 
forhindres, at de forsvinder.

Or. it

Ændringsforslag 289
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. 
Dog bør tredjelandsstatsborgere, der er 
indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle 
faser af tilbagesendelsesproceduren, 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. I 
sådanne tilfælde bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrage deres 
rejsedokumenter til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen, så det 
forhindres, at de forsvinder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. 
Dog bør tredjelandsstatsborgere, der er 
indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle 
faser af tilbagesendelsesproceduren, 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. I 
sådanne tilfælde bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrage deres 
rejsedokumenter til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen, så det 
forhindres, at de forsvinder.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede sletning af artikel 22 kan der ikke lovgives på behørig 
vis om grænseproceduren som foreslået af Kommissionen i denne omarbejdning uden at 
inddrage forordningen om asylproceduren. Hertil kommer, at grænseproceduren som 
foreslået omfatter begrænsede rettigheder og risici, der underminerer de faktiske 
beskyttelsesforanstaltninger i dette direktiv.

Ændringsforslag 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. 
Dog bør tredjelandsstatsborgere, der er 
indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesproceduren, indrømmes 
en frist for frivillig udrejse. I sådanne 
tilfælde bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrage deres 

(33) Tredjelandsstatsborgere, der er 
indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesproceduren, bør 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. I 
sådanne tilfælde bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrage deres 
rejsedokumenter til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen, så det 
forhindres, at de forsvinder.
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rejsedokumenter til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen, så det 
forhindres, at de forsvinder.

Or. en

Ændringsforslag 292
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. 
Dog bør tredjelandsstatsborgere, der er 
indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesproceduren, indrømmes 
en frist for frivillig udrejse. I sådanne 
tilfælde bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrage deres 
rejsedokumenter til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen, så det 
forhindres, at de forsvinder.

(33) Tredjelandsstatsborgere, der er 
indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesproceduren, kan under 
særlige omstændigheder indrømmes en 
frist for frivillig udrejse. I sådanne tilfælde 
bør de pågældende tredjelandsstatsborgere 
overdrage deres rejsedokumenter til den 
kompetente myndighed indtil udrejsen, så 
det forhindres, at de forsvinder.

Or. nl

Begrundelse

Eftersom de nuværende politikker for frivillig tilbagevenden har været en komplet fiasko, bør 
tvangsmæssig tilbagesendelse være standardmuligheden.

Ændringsforslag 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen (33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
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fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke 
indrømmes en frist for frivillig udrejse. 
Dog bør tredjelandsstatsborgere, der er 
indehavere af et gyldigt rejsedokument og 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesproceduren, indrømmes 
en frist for frivillig udrejse. I sådanne 
tilfælde bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrage deres 
rejsedokumenter til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen, så det 
forhindres, at de forsvinder.

fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør denne procedure 
ikke føre til indrømmelse af en frist for 
frivillig udrejse. Dog kan 
tredjelandsstatsborgere, der er indehavere 
af et gyldigt rejsedokument og samarbejder 
med de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, indrømmes en 
frist for frivillig udrejse. I sådanne tilfælde 
bør de pågældende tredjelandsstatsborgere 
overdrage deres rejsedokumenter til den 
kompetente myndighed indtil udrejsen, så 
det forhindres, at de forsvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse. Dog bør 
tredjelandsstatsborgere, der er indehavere 
af et gyldigt rejsedokument og samarbejder 
med de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, indrømmes en 
frist for frivillig udrejse. I sådanne tilfælde 
bør de pågældende tredjelandsstatsborgere 
overdrage deres rejsedokumenter til den 
kompetente myndighed indtil udrejsen, så 
det forhindres, at de forsvinder.

(33) For at sikre, at tilbagesendelsen 
fuldbyrdes i forbindelse med 
grænseproceduren, bør der ikke indrømmes 
en frist for frivillig udrejse. Dog kan 
tredjelandsstatsborgere, der er indehavere 
af et gyldigt rejsedokument og samarbejder 
fuldt ud med de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i alle faser af 
tilbagesendelsesproceduren, indrømmes en 
frist for frivillig udrejse. I sådanne tilfælde 
bør de pågældende tredjelandsstatsborgere 
overdrage deres rejsedokumenter til den 
kompetente myndighed indtil udrejsen, så 
det forhindres, at de forsvinder.

Or. en

Ændringsforslag 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
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Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre en hurtig behandling 
af sagen skal der fastsættes en maksimal 
tidsfrist for indgivelse af en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse, der følger 
efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren og 
er blevet endelig.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 296
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre en hurtig behandling 
af sagen skal der fastsættes en maksimal 
tidsfrist for indgivelse af en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse, der følger 
efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren og 
er blevet endelig.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede sletning af artikel 22 kan der ikke lovgives på behørig 
vis om grænseproceduren som foreslået af Kommissionen i denne omarbejdning uden at 
inddrage forordningen om asylproceduren. Hertil kommer, at grænseproceduren som 
foreslået omfatter begrænsede rettigheder og risici, der underminerer de faktiske 
beskyttelsesforanstaltninger i dette direktiv.

Ændringsforslag 297
Anne-Sophie Pelletier
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Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre en hurtig behandling 
af sagen skal der fastsættes en maksimal 
tidsfrist for indgivelse af en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse, der følger 
efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren og 
er blevet endelig.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre en hurtig behandling 
af sagen skal der fastsættes en maksimal 
tidsfrist for indgivelse af en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse, der følger 
efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren og 
er blevet endelig.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med udeladelsen af artikel 22.

Ændringsforslag 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(34) For at sikre en hurtig behandling af 
sagen skal der fastsættes en maksimal 
tidsfrist for indgivelse af en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse, der følger 
efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren og er 
blevet endelig.

(34) For at sikre en hurtig og effektiv 
behandling af sagen skal der fastsættes en 
maksimal tidsfrist for indgivelse af en 
klage over en afgørelse om tilbagesendelse, 
der følger efter en afgørelse om afslag på 
en ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren og er 
blevet endelig.

Or. fr

Ændringsforslag 300
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre en hurtig behandling af 
sagen skal der fastsættes en maksimal 
tidsfrist for indgivelse af en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse, der følger 
efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren og er 
blevet endelig.

(34) For at sikre en hurtig behandling af 
sagen skal der fastsættes en maksimal 
tidsfrist for indgivelse af en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse senest 
sammen med en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse, 
som er truffet efter grænseproceduren.

Or. nl

Begrundelse

Der bør kun kunne klages én gang over en og samme administrative retsakt, som omfatter 
både en afgørelse om tilbagesendelse og en afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse. Begrebet "hvorvidt en afgørelse er endelig" er overflødigt og skaber 
forvirring i proceduren.

Ændringsforslag 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En klage over en afgørelse om udgår
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tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør automatisk have 
opsættende virkning, hvis der er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
situation har ændret sig væsentligt, siden 
der som led i asylgrænseproceduren blev 
truffet afgørelse om afslag på 
vedkommendes ansøgning om 
international beskyttelse, eller hvis 
adgangen til retsmidler ikke reelt er blevet 
udnyttet i forbindelse med den afgørelse 
om afslag på ansøgningen om 
international beskyttelse, der er truffet 
som led i asylgrænseproceduren.

Or. it

Ændringsforslag 302
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør automatisk have 
opsættende virkning, hvis der er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
situation har ændret sig væsentligt, siden 
der som led i asylgrænseproceduren blev 
truffet afgørelse om afslag på 
vedkommendes ansøgning om 
international beskyttelse, eller hvis 
adgangen til retsmidler ikke reelt er blevet 
udnyttet i forbindelse med den afgørelse 
om afslag på ansøgningen om 
international beskyttelse, der er truffet 
som led i asylgrænseproceduren.

udgår

Or. nl
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Begrundelse

Som nævnt tidligere bør afgørelsen om tilbagesendelse og afgørelsen om afslag på en 
ansøgning udgøre en og samme administrative retsakt. Det gør hovedovervejelserne i denne 
betragtning overflødige. Nonrefoulementprincippet er allerede blevet tilstrækkeligt bekræftet i 
denne tekst.

Ændringsforslag 303
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør automatisk have 
opsættende virkning, hvis der er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
situation har ændret sig væsentligt, siden 
der som led i asylgrænseproceduren blev 
truffet afgørelse om afslag på 
vedkommendes ansøgning om 
international beskyttelse, eller hvis 
adgangen til retsmidler ikke reelt er blevet 
udnyttet i forbindelse med den afgørelse 
om afslag på ansøgningen om 
international beskyttelse, der er truffet 
som led i asylgrænseproceduren.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør automatisk have 
opsættende virkning, hvis der er risiko for 

udgår
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tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
situation har ændret sig væsentligt, siden 
der som led i asylgrænseproceduren blev 
truffet afgørelse om afslag på 
vedkommendes ansøgning om 
international beskyttelse, eller hvis 
adgangen til retsmidler ikke reelt er blevet 
udnyttet i forbindelse med den afgørelse 
om afslag på ansøgningen om 
international beskyttelse, der er truffet 
som led i asylgrænseproceduren.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med udeladelsen af artikel 22.

Ændringsforslag 305
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør automatisk have 
opsættende virkning, hvis der er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
situation har ændret sig væsentligt, siden 
der som led i asylgrænseproceduren blev 
truffet afgørelse om afslag på 
vedkommendes ansøgning om 
international beskyttelse, eller hvis 
adgangen til retsmidler ikke reelt er blevet 
udnyttet i forbindelse med den afgørelse 
om afslag på ansøgningen om 
international beskyttelse, der er truffet 
som led i asylgrænseproceduren.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør automatisk have 
opsættende virkning, hvis der er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
situation har ændret sig væsentligt, siden 
der som led i asylgrænseproceduren blev 
truffet afgørelse om afslag på 
vedkommendes ansøgning om 
international beskyttelse, eller hvis 
adgangen til retsmidler ikke reelt er blevet 
udnyttet i forbindelse med den afgørelse 
om afslag på ansøgningen om 
international beskyttelse, der er truffet 
som led i asylgrænseproceduren.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede sletning af artikel 22 kan der ikke lovgives på behørig 
vis om grænseproceduren som foreslået af Kommissionen i denne omarbejdning uden at 
inddrage forordningen om asylproceduren. Hertil kommer, at grænseproceduren som 
foreslået omfatter begrænsede rettigheder og risici, der underminerer de faktiske 
beskyttelsesforanstaltninger i dette direktiv.

Ændringsforslag 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) En klage over en afgørelse om (35) En klage over en afgørelse om 
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tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør automatisk have 
opsættende virkning, hvis der er risiko for 
tilsidesættelse af 
nonrefoulementprincippet, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
situation har ændret sig væsentligt, siden 
der som led i asylgrænseproceduren blev 
truffet afgørelse om afslag på 
vedkommendes ansøgning om 
international beskyttelse, eller hvis 
adgangen til retsmidler ikke reelt er blevet 
udnyttet i forbindelse med den afgørelse 
om afslag på ansøgningen om 
international beskyttelse, der er truffet 
som led i asylgrænseproceduren.

tilbagesendelse, der træffes som led i 
grænseproceduren, bør ikke automatisk 
have opsættende virkning,

Or. fr

Ændringsforslag 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt og rimeligt at 
sikre, at frihedsberøvelsen af en 
tredjelandsstatsborger under 
behandlingen af dennes ansøgning om 
international beskyttelse som led i 
asylgrænseproceduren kan opretholdes 
med henblik på at forberede 
tilbagesendelsen og/eller gennemføre en 
udsendelsesproces, når den pågældende 
har fået afslag på sin ansøgning. For at 
undgå, at en tredjelandsstatsborger 
automatisk løslades og får lov til at rejse 
ind i en medlemsstat, selv om den 
pågældende er blevet nægtet opholdsret, 
er der behov for en begrænset periode til 
at forsøge at fuldbyrde den afgørelse om 
tilbagesendelse, der er truffet ved 
grænsen. Den pågældende 
tredjelandsstatsborger bør kunne 
frihedsberøves som led i 
grænseproceduren i en periode på højst 

udgår
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fire måneder, dog kun så længe 
udsendelsen er under forberedelse og 
gennemføres med nødvendig omhu. 
Denne periode bør ikke berøre andre 
perioder med frihedsberøvelse, der er 
fastsat i dette direktiv. Hvis det ikke har 
været muligt at fuldbyrde en 
tilbagesendelse inden udløbet af den 
førstnævnte periode, kan der træffes 
afgørelse om yderligere frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgeren i henhold til 
en anden bestemmelse i dette direktiv og 
for det deri fastsatte tidsrum.

Or. it

Ændringsforslag 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt og rimeligt at 
sikre, at frihedsberøvelsen af en 
tredjelandsstatsborger under 
behandlingen af dennes ansøgning om 
international beskyttelse som led i 
asylgrænseproceduren kan opretholdes 
med henblik på at forberede 
tilbagesendelsen og/eller gennemføre en 
udsendelsesproces, når den pågældende 
har fået afslag på sin ansøgning. For at 
undgå, at en tredjelandsstatsborger 
automatisk løslades og får lov til at rejse 
ind i en medlemsstat, selv om den 
pågældende er blevet nægtet opholdsret, 
er der behov for en begrænset periode til 
at forsøge at fuldbyrde den afgørelse om 
tilbagesendelse, der er truffet ved 
grænsen. Den pågældende 
tredjelandsstatsborger bør kunne 
frihedsberøves som led i 
grænseproceduren i en periode på højst 
fire måneder, dog kun så længe 
udsendelsen er under forberedelse og 
gennemføres med nødvendig omhu. 

udgår
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Denne periode bør ikke berøre andre 
perioder med frihedsberøvelse, der er 
fastsat i dette direktiv. Hvis det ikke har 
været muligt at fuldbyrde en 
tilbagesendelse inden udløbet af den 
førstnævnte periode, kan der træffes 
afgørelse om yderligere frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgeren i henhold til 
en anden bestemmelse i dette direktiv og 
for det deri fastsatte tidsrum.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med udeladelsen af artikel 22.

Ændringsforslag 310
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt og rimeligt at 
sikre, at frihedsberøvelsen af en 
tredjelandsstatsborger under 
behandlingen af dennes ansøgning om 
international beskyttelse som led i 
asylgrænseproceduren kan opretholdes 
med henblik på at forberede 
tilbagesendelsen og/eller gennemføre en 
udsendelsesproces, når den pågældende 
har fået afslag på sin ansøgning. For at 
undgå, at en tredjelandsstatsborger 
automatisk løslades og får lov til at rejse 
ind i en medlemsstat, selv om den 
pågældende er blevet nægtet opholdsret, 
er der behov for en begrænset periode til 
at forsøge at fuldbyrde den afgørelse om 
tilbagesendelse, der er truffet ved 
grænsen. Den pågældende 
tredjelandsstatsborger bør kunne 
frihedsberøves som led i 
grænseproceduren i en periode på højst 
fire måneder, dog kun så længe 
udsendelsen er under forberedelse og 

udgår
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gennemføres med nødvendig omhu. 
Denne periode bør ikke berøre andre 
perioder med frihedsberøvelse, der er 
fastsat i dette direktiv. Hvis det ikke har 
været muligt at fuldbyrde en 
tilbagesendelse inden udløbet af den 
førstnævnte periode, kan der træffes 
afgørelse om yderligere frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgeren i henhold til 
en anden bestemmelse i dette direktiv og 
for det deri fastsatte tidsrum.

Or. en

Ændringsforslag 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Det er nødvendigt og rimeligt at 
sikre, at frihedsberøvelsen af en 
tredjelandsstatsborger under 
behandlingen af dennes ansøgning om 
international beskyttelse som led i 
asylgrænseproceduren kan opretholdes 
med henblik på at forberede 
tilbagesendelsen og/eller gennemføre en 
udsendelsesproces, når den pågældende 
har fået afslag på sin ansøgning. For at 
undgå, at en tredjelandsstatsborger 
automatisk løslades og får lov til at rejse 
ind i en medlemsstat, selv om den 
pågældende er blevet nægtet opholdsret, 
er der behov for en begrænset periode til 
at forsøge at fuldbyrde den afgørelse om 
tilbagesendelse, der er truffet ved 
grænsen. Den pågældende 
tredjelandsstatsborger bør kunne 
frihedsberøves som led i 
grænseproceduren i en periode på højst 
fire måneder, dog kun så længe 
udsendelsen er under forberedelse og 
gennemføres med nødvendig omhu. 
Denne periode bør ikke berøre andre 

udgår
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perioder med frihedsberøvelse, der er 
fastsat i dette direktiv. Hvis det ikke har 
været muligt at fuldbyrde en 
tilbagesendelse inden udløbet af den 
førstnævnte periode, kan der træffes 
afgørelse om yderligere frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgeren i henhold til 
en anden bestemmelse i dette direktiv og 
for det deri fastsatte tidsrum.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede sletning af artikel 22 kan der ikke lovgives på behørig 
vis om grænseproceduren som foreslået af Kommissionen i denne omarbejdning uden at 
inddrage forordningen om asylproceduren. Hertil kommer, at grænseproceduren som 
foreslået omfatter begrænsede rettigheder og risici, der underminerer de faktiske 
beskyttelsesforanstaltninger i dette direktiv.

Ændringsforslag 312
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Medlemsstaterne bør have hurtig 
adgang til oplysninger om andre 
medlemsstaters afgørelser om 
tilbagesendelse og om indrejseforbud. En 
sådan adgang bør være i 
overensstemmelse med forordning(EU) 
…/…14 [forordning om brug af 
Schengeninformationssystemet i 
forbindelse med tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold ] og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1987/200615, 
herunder for at lette gensidig 
anerkendelse af disse afgørelser mellem 
de kompetente myndigheder i henhold til 
Rådets direktiv 2001/40/EF16 og Rådets 
beslutning 2004/191/EF17.

udgår

_________________
14 [forordning om brug af 
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Schengeninformationssystemet i 
forbindelse med tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold] (EUT L …).
15 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. 
december 2006 om oprettelse, drift og 
brug af anden generation af Schengen-
informationssystemet (SIS II) (EUT L 381 
af 28.12.2006, s. 4),
16 Rådets direktiv 2001/40/EF af 28. maj 
2001 om gensidig anerkendelse af 
afgørelser om udsendelse af 
tredjelandsstatsborgere (EUT L 149 af 
2.6.2001, s. 34),
17 Rådets direktiv 2001/40/EF af 28. maj 
2001 om gensidig anerkendelse af 
afgørelser om udsendelse af 
tredjelandsstatsborgere (EUT L 149 af 
2.6.2001, s. 34), og Rådets beslutning 
2004/191/EF af 23. februar 2004 om 
fastsættelse af kriterier og nærmere 
bestemmelser for udligning af de 
finansielle ubalancer, som følger af 
anvendelsen af direktiv 2001/40/EF om 
gensidig anerkendelse af afgørelser om 
udsendelse af tredjelandsstatsborgere 
(EUT L 60 af 27.2.2004, s. 55).

Or. en

Ændringsforslag 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Gensidig anerkendelse af 
afgørelser om tilbagesendelse kan bidrage 
til at sikre en mere effektiv gennemførelse 
af tilbagesendelser. Medlemsstaterne bør 
gøre brug af alle tilgængelige midler til 
samarbejde og udveksling af oplysninger 
til dette formål. Kommissionen bør 
vurdere Unionens retsakter om 
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tilbagesendelse med henblik på at opnå en 
mere ensartet og konsekvent 
gennemførelse af afgørelser om 
tilbagesendelse og mindske den 
administrative byrde for de nationale 
myndigheder, navnlig gennem gensidig 
anerkendelse af afgørelser om 
tilbagesendelse, og bør overveje at 
forelægge lovgivningsforslag herom. 

Or. fr

Ændringsforslag 314
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelsesproces. Hvert 
nationalt system bør indeholde ajourførte 
oplysninger om tredjelandsstatsborgernes 
identitet og retlige situation, som er 
relevante for overvågningen og 
opfølgningen af de enkelte sager. For at 
fungere effektivt og mindske den 
administrative byrde væsentligt bør 
sådanne nationale 
tilbagesendelsessystemer være forbundet 
med Schengeninformationssystemet, så 
registreringen af 
tilbagesendelsesrelaterede oplysninger 
lettes og fremskyndes, og med det centrale 
system oprettet af Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i 
henhold til forordning (EU).../... 
[forordningen om den europæiske 
grænse- og kystvagt].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 315
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Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelsesproces. Hvert 
nationalt system bør indeholde ajourførte 
oplysninger om tredjelandsstatsborgernes 
identitet og retlige situation, som er 
relevante for overvågningen og 
opfølgningen af de enkelte sager. For at 
fungere effektivt og mindske den 
administrative byrde væsentligt bør 
sådanne nationale tilbagesendelsessystemer 
være forbundet med 
Schengeninformationssystemet, så 
registreringen af tilbagesendelsesrelaterede 
oplysninger lettes og fremskyndes, og med 
det centrale system oprettet af Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt].

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelsesproces. Hvert 
nationalt system bør indeholde ajourførte 
oplysninger om tredjelandsstatsborgernes 
identitet og retlige situation, som er 
relevante for overvågningen og 
opfølgningen af de enkelte sager. For at 
fungere effektivt og mindske den 
administrative byrde væsentligt bør 
sådanne nationale tilbagesendelsessystemer 
være forbundet med 
Schengeninformationssystemet, Eurodac 
og alle andre databaser til identifikation 
af tredjelandsstatsborgere, så 
registreringen af tilbagesendelsesrelaterede 
oplysninger lettes og fremskyndes, og med 
det centrale system oprettet af Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt].

Or. fr

Ændringsforslag 316
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelsesproces. Hvert 
nationalt system bør indeholde ajourførte 
oplysninger om tredjelandsstatsborgernes 

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelsesproces. Hvert 
nationalt system bør indeholde ajourførte 
oplysninger om tredjelandsstatsborgernes 
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identitet og retlige situation, som er 
relevante for overvågningen og 
opfølgningen af de enkelte sager. For at 
fungere effektivt og mindske den 
administrative byrde væsentligt bør 
sådanne nationale tilbagesendelsessystemer 
være forbundet med 
Schengeninformationssystemet, så 
registreringen af tilbagesendelsesrelaterede 
oplysninger lettes og fremskyndes, og med 
det centrale system oprettet af Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt].

identitet og retlige situation, som er 
relevante for overvågningen og 
opfølgningen af de enkelte sager. For at 
fungere effektivt og mindske den 
administrative byrde væsentligt bør 
sådanne nationale tilbagesendelsessystemer 
være forbundet med 
Schengeninformationssystemet, så 
registreringen af tilbagesendelsesrelaterede 
oplysninger lettes og fremskyndes, og med 
det centrale system oprettet af Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt] samt 
andre relevante centrale 
informationssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelsesproces. Hvert 
nationalt system bør indeholde ajourførte 
oplysninger om tredjelandsstatsborgernes 
identitet og retlige situation, som er 
relevante for overvågningen og 
opfølgningen af de enkelte sager. For at 
fungere effektivt og mindske den 
administrative byrde væsentligt bør 
sådanne nationale tilbagesendelsessystemer 
være forbundet med 
Schengeninformationssystemet, så 
registreringen af tilbagesendelsesrelaterede 
oplysninger lettes og fremskyndes, og med 
det centrale system oprettet af Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelsesproces. Hvert 
nationalt system bør indeholde ajourførte 
og udtømmende oplysninger om 
tredjelandsstatsborgernes identitet og 
retlige situation, som er relevante for 
overvågningen og opfølgningen af de 
enkelte sager. For at fungere effektivt og 
mindske den administrative byrde 
væsentligt bør sådanne nationale 
tilbagesendelsessystemer være forbundet 
med Schengeninformationssystemet, så 
registreringen af tilbagesendelsesrelaterede 
oplysninger lettes og fremskyndes, og med 
det centrale system oprettet af Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
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europæiske grænse- og kystvagt]. europæiske grænse- og kystvagt].

Or. fr

Ændringsforslag 318
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Når det efter en vurdering af 
barnets tarv fastslås, at tilbagesendelse vil 
være i en mindreårigs bedste interesse, 
sikrer medlemsstaterne, at der forefindes 
specifikke garantier for børn, der er 
adskilt fra deres familie, eller uledsagede 
børn, der vender tilbage til et tredjeland. 
Når familien er opsporet, bør 
medlemsstaterne sikre, at aktører inden 
for beskyttelse af børn ved hjælp af en 
passende sagsbehandling vurderer, 
hvorvidt familiesammenføring er i barnets 
tarv, og hvorvidt familien er villig og i 
stand til at modtage barnet og yde 
passende umiddelbar pleje, idet der tages 
hensyn til såvel barnets og familiens 
synspunkter vedrørende sammenføringen. 
Opsporing af familien bør kun foretages 
af kvalificerede aktører og i henhold til en 
vurdering af barnets tarv for at sikre, at 
gentagelsen af kontakten ikke vil stride 
mod barnets tarv. Når det ikke lykkes at 
opspore familien, eller når 
familiesammenføring ikke vurderes at 
være i barnets tarv, bør tilbagesendelsen 
ikke ske.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med de fremsatte ændringsforslag til artikel 28 
og 40. Dette ændringsforslag er også uløseligt forbundet med de ændringer, der foretages af 
artikel 12 og 20.
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Ændringsforslag 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) EU's lovgivning om 
databeskyttelse gælder for enhver 
behandling af personoplysninger i 
medlemsstaternes systemer for forvaltning 
af tilbagesendelser, herunder 
indberetning af disse oplysninger til det 
centrale system, der drives af Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning. Systemer for forvaltning 
af tilbagesendelse bør overholde 
principperne om lovlighed, rimelighed og 
gennemsigtighed, formålsbegrænsning, 
dataminimering, nøjagtighed 
begrænsning af lagring, integritet og 
fortrolighed samt ansvarlighed hos den 
registeransvarlige. De nationale systemer 
til forvaltning af tilbagesendelser bør ikke 
indeholde oplysninger, som er indhentet 
under det personlige interview, der 
gennemføres i henhold til artikel 15 i 
direktiv 2013/32/EU 
(asylproceduredirektivet).

Or. en

Begrundelse

Systemer til forvaltning af tilbagesendelser bør overholde den nuværende europæiske 
forordning vedrørende databeskyttelse. Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 14.

Ændringsforslag 320
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Samarbejde mellem de involverede 
institutioner på alle niveauer i 

(39) Samarbejde mellem de suveræne 
medlemsstater, samarbejde mellem de 
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tilbagesendelsesprocessen og udveksling 
og fremme af bedste praksis, herunder 
gennem brug og regelmæssig ajourføring 
af håndbogen om tilbagesendelse, så den 
afspejler den lovgivningsmæssige og 
politiske udvikling, bør ledsage 
gennemførelsen af dette direktiv og sikre 
europæisk merværdi.

involverede institutioner på alle niveauer i 
tilbagesendelsesprocessen og udveksling 
og fremme af bedste praksis, herunder 
gennem brug og regelmæssig ajourføring 
af håndbogen om tilbagesendelse, så den 
afspejler den lovgivningsmæssige og 
politiske udvikling, bør ledsage 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. nl

Ændringsforslag 321
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionen yder finansiel og 
operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der 
ydes af Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning i henhold til 
forordning (EU).../... [forordningen om 
den europæiske grænse- og kystvagt]. EU-
støtten bør navnlig anvendes til at etablere 
systemer til forvaltning af tilbagesendelser 
og programmer, der yder logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier i forbindelse 
med tilbagesendelse — og om relevant 
reintegration — af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold.

(40) Unionen yder finansiel og 
operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv, der 
overholder de grundlæggende rettigheder. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond]. 
EU-støtten bør navnlig anvendes til at 
etablere hensigtsmæssige 
sagsbehandlingsprogrammer, beskyttelse 
af personer i udsatte situationer, herunder 
foranstaltninger til at sikre effektiv 
beskyttelse af børn under migration samt 
gravide og ofre for menneskehandel, 
levering af oplysninger, retshjælp og 
tolkning, udformning og anvendelse af 
engagementsbaserede alternativer til 
frihedsberøvelse, effektive 
overvågningssystemer af tvungne 
tilbagesendelser og programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier i 
forbindelse med tilbagesendelse — og 
reintegration — af tredjelandsstatsborgere 
med irregulært ophold.
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Or. en

Ændringsforslag 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionen yder finansiel og 
operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der ydes 
af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt]. EU-
støtten bør navnlig anvendes til at etablere 
systemer til forvaltning af tilbagesendelser 
og programmer, der yder logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier i forbindelse 
med tilbagesendelse — og om relevant 
reintegration — af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold.

(40) Unionen yder finansiel og 
operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der ydes 
af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt]. EU-
støtten bør navnlig anvendes til at etablere 
systemer til forvaltning af tilbagesendelser 
og programmer, der yder logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier i forbindelse 
med tilbagesendelse og reintegration 
overvågning efter tilbagevenden af 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold.

Or. en

Ændringsforslag 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionen yder finansiel og (40) Unionen yder finansiel og 
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operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der ydes 
af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt]. EU-
støtten bør navnlig anvendes til at etablere 
systemer til forvaltning af tilbagesendelser 
og programmer, der yder logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier i forbindelse 
med tilbagesendelse – og om relevant 
reintegration – af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold.

operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der ydes 
af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt]. EU-
støtten bør navnlig anvendes til at etablere 
systemer til forvaltning af tilbagesendelser 
og programmer, der yder logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier i forbindelse 
med en bæredygtig tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold.

Or. fr

Ændringsforslag 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Unionen yder finansiel og 
operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der ydes 
af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt]. EU-
støtten bør navnlig anvendes til at etablere 
systemer til forvaltning af tilbagesendelser 

(40) Unionen yder finansiel og 
operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der ydes 
af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU).../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt]. EU-
støtten bør navnlig anvendes til at etablere 
systemer til forvaltning af tilbagesendelser 
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og programmer, der yder logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier i forbindelse 
med tilbagesendelse — og om relevant 
reintegration — af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold.

og programmer, der yder logistisk, 
finansiel og anden materiel bistand eller 
bistand i form af naturalier i forbindelse 
med tilbagesendelse og reintegration af 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 325
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Målet for dette direktiv, nemlig at 
indføre fælles regler for tilbagesendelse, 
udsendelse, anvendelse af 
tvangsforanstaltninger, frihedsberøvelse 
og indrejseforbud, kan ikke i tilstrækkelig 
grad opfyldes af medlemsstaterne men kan 
på grund af dets omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

(41) Målet for dette direktiv, nemlig at 
indføre regler, der er baseret på 
rettigheder, for tilbagesendelse og 
udsendelse, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af alle medlemsstaterne men kan 
på grund af dets omfang og virkninger 
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt og hensigtsmæssigt 
for at nå dette mål.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med ændringsforslagene til betragtning 4.
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Ændringsforslag 326
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Medlemsstaterne bør gennemføre 
dette direktiv uden forskelsbehandling på 
grund af køn, race, farve, etnisk eller 
social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det forholder sig navnlig således, at den pågældende medlemsstat ved vurderingen af en 
asylansøgning skal tage højde for alle de særlige faktorer, der er specifikke for personen, og 
som kan udgøre en grund til forfølgelse i hjemlandet. Derfor er det umuligt at bede 
medlemsstaterne om ikke at tage højde for personlige karakteristika. Forbuddet mod 
forskelsbehandling stammer fra de internationale menneskerettighedskonventioner og bør 
ikke gentages her.

Ændringsforslag 327
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I overensstemmelse med De 
Forenede Nationers konvention fra 1989 
om barnets rettigheder bør "barnets tarv" 
være et væsentligt hensyn for 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af 
dette direktiv. I overensstemmelse med den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettighederne og grundlæggende 
frihedsrettigheder bør respekten for 
familielivet være et væsentligt hensyn for 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af 
dette direktiv.

(43) I overensstemmelse med De 
Forenede Nationers konvention fra 1989 
om barnets rettigheder bør "barnets tarv" 
være et væsentligt hensyn for 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af 
dette direktiv. I overensstemmelse med den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettighederne og grundlæggende 
frihedsrettigheder bør respekten for 
familielivet være et væsentligt hensyn for 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af 
dette direktiv. Disse rettigheder må dog 
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ikke misbruges til at omgå eller svække 
asylsystemet.

Or. nl

Begrundelse

Familier bruger nu mindreårige til at gennemtvinge endnu en asylansøgning for familien med 
retten til et familieliv som begrundelse. Med dette system bliver mindreårige udsat for alle de 
farer, der er forbundet med rejsen. En streng anvendelse af asylretten er således også i 
børnenes interesse, så de ikke længere udsættes for risici på deres forældres vegne. Dette 
ændringsforslag er knyttet til betragtning 3 om behovet for en effektiv tilbagesendelse og 
betragtning 4 om medlemsstaternes suverænitet.

Ændringsforslag 328
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Anvendelsen af dette direktiv 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
Genève-konventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling, som ændret ved 
New York-protokollen af 31. januar 1967.

(44) Anvendelsen af dette direktiv 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
Genève-konventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling, som ændret ved 
New York-protokollen af 31. januar 1967¸ 
FN-konventionen af 1954 om statsløse 
personers retsstilling, FN-konventionen 
af 1989 om barnets rettigheder og 
konventionen mod tortur og anden 
grusom, umenneskelig eller 
nedværdigende behandling eller straf.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med det 
ændringsforslag, der er fremsat til betragtning 4.

Ændringsforslag 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
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Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Anvendelsen af dette direktiv 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling, som ændret ved 
New York-protokollen af 31. januar 1967.

(44) Anvendelsen af dette direktiv 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling.

Or. fr

Begrundelse

New York-protokollen af 31. januar 1967 udvider bl.a. i artikel 1, stk. 2, definitionen af 
flygtningestatus til at omfatte et helt uforholdsmæssigt stort antal mennesker. Det er 
nødvendigt at tage den op til fornyet overvejelse for at omlægge EU's asyl- og 
tilbagesendelsespolitik og tilpasse den de nuværende og fremtidige udfordringer.

Ændringsforslag 330
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i navnlig Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

(45) Dette direktiv respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, som navnlig er anerkendt i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og den 
europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med det 
ændringsforslag, der er fremsat til betragtning 4.

Ændringsforslag 331
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 46
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af 
tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder 
eller ikke længere opfylder betingelserne 
for indrejse, ophold eller bopæl i 
medlemsstaterne i henhold til dette 
direktiv, er et afgørende element i den 
omfattende indsats for at bekæmpe 
irregulær migration og udgør et vigtigt 
spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig 
interesse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, er et afgørende element i den 
omfattende indsats for at bekæmpe 
irregulær migration og udgør et vigtigt 
spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig 
interesse.

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, er et afgørende element i den 
omfattende indsats for at bekæmpe 
irregulær migration og udgør et vigtigt led i 
en overordnet tilgang til migration, der 
kombinerer en mere effektiv kontrol af 
Unionens ydre grænser, en styrkelse af 
foranstaltningerne udadtil og af den 
interne dimension.

Or. it

Ændringsforslag 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 46
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, er et afgørende element i 
den omfattende indsats for at bekæmpe 
irregulær migration og udgør et vigtigt 
spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig 
interesse.

(46) En effektiv og værdig 
gennemførelse af tilbagesendelsen af 
tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder 
eller ikke længere opfylder betingelserne 
for indrejse, ophold eller bopæl i 
medlemsstaterne i henhold til dette 
direktiv, er et af elementerne i den 
europæiske migrationspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 334
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, er et afgørende element i den 
omfattende indsats for at bekæmpe 
irregulær migration og udgør et vigtigt 
spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig 
interesse.

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, er et afgørende element i den 
omfattende indsats for at bekæmpe 
irregulær migration med udgangspunkt i 
afskrækkelsesprincippet og udgør et 
vigtigt spørgsmål af væsentlig 
samfundsmæssig interesse.

Or. fr

Ændringsforslag 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Betragtning 46
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, er et afgørende element i 
den omfattende indsats for at bekæmpe 
irregulær migration og udgør et vigtigt 
spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig 
interesse.

(46) En effektiv gennemførelse af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, er et afgørende element i 
EU's migrationspolitik og bekæmpelsen 
af ulovlig indvandring. Det udgør et 
vigtigt spørgsmål af væsentlig 
samfundsmæssig interesse.

Or. fr

Ændringsforslag 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 
tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918 eller artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/68019, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå 
en tilbagetagelsesaftale med Unionen eller 
på anden vis fastsætte tilstrækkelige 
garantier som omhandlet i artikel 46 i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. På 
trods af Unionens omfattende 
bestræbelser på at samarbejde med de 
vigtigste oprindelseslande for 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, der er genstand for en afgørelse 

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 
tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå en 
tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på 
anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier 
som omhandlet i artikel 46 i forordning 
(EU) 2016/679. De tilbagetagelsesaftaler, 
der er indgået eller er ved at blive 
forhandlet af Unionen eller 
medlemsstaterne, og som giver passende 
garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679, 
omfatter kun et begrænset antal 
tredjelande. I tilfælde, hvor der ikke findes 
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om tilbagesendelse, er det ikke altid 
muligt at sikre, at sådanne tredjelande 
systematisk opfylder den forpligtelse, der 
er fastsat i folkeretten, til at tage deres 
egne statsborgere tilbage. De 
tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller 
er ved at blive forhandlet af Unionen eller 
medlemsstaterne, og som giver passende 
garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 
eller i henhold til nationale bestemmelser 
til gennemførelse af artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/680, omfatter kun et begrænset 
antal tredjelande. I tilfælde, hvor der ikke 
findes sådanne aftaler, bør 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kun overføre 
personoplysninger med henblik på at 
gennemføre Unionens 
tilbagesendelsesoperationer, når 
betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680 er 
opfyldt.

sådanne aftaler, bør personoplysninger ikke 
overføres til myndigheder i tredjelande.

_________________ _________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

19Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge strafbare handlinger eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger og 
om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 
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89).

Or. en

Begrundelse

Samarbejde med tredjelande bør kun baseres på officielle og formelle aftaler for at sikre 
parlamentarisk kontrol. Dette ændringsforslag er knyttet til artikel 3.

Ændringsforslag 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 
tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918 eller artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/68019, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå en 
tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på 
anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier 
som omhandlet i artikel 46 i forordning 
(EU) 2016/679 eller i de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af artikel 
37 i direktiv (EU) 2016/680. På trods af 
Unionens omfattende bestræbelser på at 
samarbejde med de vigtigste 
oprindelseslande for 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, der er genstand for en afgørelse om 
tilbagesendelse, er det ikke altid muligt at 
sikre, at sådanne tredjelande systematisk 
opfylder den forpligtelse, der er fastsat i 
folkeretten, til at tage deres egne 
statsborgere tilbage. De 
tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller 

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 
tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/679 18 eller artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/68019, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå en 
tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på 
anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier 
som omhandlet i artikel 46 i forordning 
(EU) 2016/679 eller i de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af artikel 
37 i direktiv (EU) 2016/680. Unionen bør 
således samarbejde med de vigtigste 
oprindelseslande for 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold, der er genstand for en afgørelse om 
tilbagesendelse, er det ikke altid muligt at 
sikre, at sådanne tredjelande systematisk 
opfylder den forpligtelse, der er fastsat i 
folkeretten, til at tage deres egne 
statsborgere tilbage. Tilbagetagelsesaftaler 
gør derfor indgås og forhandles af 
Unionen og give passende garantier for 
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er ved at blive forhandlet af Unionen eller 
medlemsstaterne, og som giver passende 
garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 
eller i henhold til nationale bestemmelser 
til gennemførelse af artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/680, omfatter kun et begrænset 
antal tredjelande. I tilfælde, hvor der ikke 
findes sådanne aftaler, bør 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kun overføre 
personoplysninger med henblik på at 
gennemføre Unionens 
tilbagesendelsesoperationer, når 
betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680 er 
opfyldt.

overførsel af personoplysninger til 
tredjelande i henhold til artikel 46 i 
forordning (EU) 2016/679 eller i henhold 
til nationale bestemmelser til 
gennemførelse af artikel 36 i direktiv (EU) 
2016/680.

_________________ _________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

Or. en

Ændringsforslag 338
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Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 
tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918 eller artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/68019, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå 
en tilbagetagelsesaftale med Unionen eller 
på anden vis fastsætte tilstrækkelige 
garantier som omhandlet i artikel 46 i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 37 i direktiv (EU) 2016/680. På 
trods af Unionens omfattende 
bestræbelser på at samarbejde med de 
vigtigste oprindelseslande for 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, der er genstand for en afgørelse 
om tilbagesendelse, er det ikke altid 
muligt at sikre, at sådanne tredjelande 
systematisk opfylder den forpligtelse, der 
er fastsat i folkeretten, til at tage deres 
egne statsborgere tilbage. De 
tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller 
er ved at blive forhandlet af Unionen eller 
medlemsstaterne, og som giver passende 
garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 
eller i henhold til nationale bestemmelser 
til gennemførelse af artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/680, omfatter kun et begrænset 
antal tredjelande. I tilfælde, hvor der ikke 
findes sådanne aftaler, bør 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kun overføre 

(47) Medlemsstaternes myndigheders 
behandling af personoplysninger for at 
sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne bør være i 
overensstemmelse med artikel 8 i 
charteret om grundlæggende 
rettigheder og forordning (EU) 2016/679, 
særlig artikel 9, stk. 2, litra g). Der bør 
lægges særlig vægt på at sikre 
proportionaliteten og eksistensen af 
passende og konkrete foranstaltninger til 
beskyttelse af den registreredes 
grundlæggende rettigheder og interesser. 
Medlemsstaterne bør undgå enhver 
kontakt med en asylansøgeres hjemland, 
så længe den endelige afgørelse om 
ansøgningen om international beskyttelse 
ikke er truffet. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå en 
tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på 
anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier 
som omhandlet i artikel 46 i forordning 
(EU) 2016/679. Tilbagetagelsesaftaler, der 
er indgået eller er ved at blive forhandlet af 
Unionen eller medlemsstaterne, og som 
giver passende garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679, 
bør omfatte bindende 
databeskyttelsesgarantier, der kan 
håndhæves, fra disse tredjelande. I 
tilfælde, hvor der ikke findes sådanne 
aftaler, bør medlemsstaternes kompetente 
myndigheder ikke overføre 
personoplysninger til myndigheder i 
tredjelande.
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personoplysninger med henblik på at 
gennemføre Unionens 
tilbagesendelsesoperationer, når 
betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680 er 
opfyldt.
_________________ _________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

Or. en

Ændringsforslag 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 
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tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918 eller artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/68019, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå en 
tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på 
anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier 
som omhandlet i artikel 46 i forordning 
(EU) 2016/679 eller i de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af artikel 
37 i direktiv (EU) 2016/680. På trods af 
Unionens omfattende bestræbelser på at 
samarbejde med de vigtigste 
oprindelseslande for 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, der er genstand for en afgørelse om 
tilbagesendelse, er det ikke altid muligt at 
sikre, at sådanne tredjelande systematisk 
opfylder den forpligtelse, der er fastsat i 
folkeretten, til at tage deres egne 
statsborgere tilbage. De 
tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller 
er ved at blive forhandlet af Unionen eller 
medlemsstaterne, og som giver passende 
garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 
eller i henhold til nationale bestemmelser 
til gennemførelse af artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/680, omfatter kun et begrænset 
antal tredjelande. I tilfælde, hvor der ikke 
findes sådanne aftaler, bør 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kun overføre 
personoplysninger med henblik på at 
gennemføre Unionens 
tilbagesendelsesoperationer, når 
betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680 er 
opfyldt.

tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918 eller artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/68019, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå en 
tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på 
anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier 
som omhandlet i artikel 46 i forordning 
(EU) 2016/679 eller i de nationale 
bestemmelser til gennemførelse af artikel 
37 i direktiv (EU) 2016/680. På trods af 
Unionens omfattende bestræbelser på at 
samarbejde med de vigtigste 
oprindelseslande for 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, der er genstand for en afgørelse om 
tilbagesendelse, er det ikke altid muligt at 
sikre, at sådanne tredjelande systematisk 
opfylder den forpligtelse, der er fastsat i 
folkeretten, til at tage deres egne 
statsborgere tilbage. Der bør anvendes 
strategier for diplomatisk og økonomisk 
pres for at tilskynde dem til det. De 
tilbagetagelsesaftaler, der er indgået eller 
er ved at blive forhandlet af Unionen eller 
medlemsstaterne, og som giver passende 
garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679 
eller i henhold til nationale bestemmelser 
til gennemførelse af artikel 36 i direktiv 
(EU) 2016/680, omfatter kun et begrænset 
antal tredjelande. I tilfælde, hvor der ikke 
findes sådanne aftaler, bør 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kun overføre 
personoplysninger med henblik på at 
gennemføre Unionens 
tilbagesendelsesoperationer, når 
betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680 er 
opfyldt.

_________________ _________________
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18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

Or. fr

Ændringsforslag 340
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Forpligtelsen til at gennemføre 
nærværende direktiv i national ret bør 
kun omfatte de bestemmelser, hvori der er 
foretaget indholdsmæssige ændringer i 
forhold til det tidligere direktiv. 
Forpligtelsen til at gennemføre de 
bestemmelser, der er uændrede, følger af 
det tidligere direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 341
Anne-Sophie Pelletier
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes der fælles 
standarder og procedurer, som skal 
anvendes i medlemsstaterne ved 
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder som 
generelle principper i EU-retten samt 
folkeretten, herunder beskyttelse af 
flygtninge og menneskeretlige 
forpligtelser.

I dette direktiv fastsættes der standarder og 
procedurer, som skal anvendes i 
medlemsstater, som vælger at gennemføre 
en politik for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold, for at sikre, at denne overholder 
de grundlæggende rettigheder, som er 
generelle principper i EU-retten og 
folkeretten, herunder beskyttelse af 
flygtninge og menneskeretlige 
forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med det 
ændringsforslag, der er fremsat til betragtning 4.

Ændringsforslag 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes der fælles 
standarder og procedurer, som skal 
anvendes i medlemsstaterne ved 
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold i overensstemmelse 
med de grundlæggende rettigheder som 
generelle principper i EU-retten samt 
folkeretten, herunder beskyttelse af 
flygtninge og menneskeretlige 
forpligtelser.

I dette direktiv fastsættes der fælles 
standarder og procedurer, som skal 
anvendes i medlemsstaterne ved 
tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 
med irregulært ophold, i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder som er generelle principper i 
EU-retten og folkeretten, herunder 
beskyttelse af flygtninge og 
menneskeretlige forpligtelser.

Or. en
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Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 343
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold på en medlemsstats område.

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold på en medlemsstats område.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er genstand for nægtelse af 
indrejse i medfør af artikel 14 
i forordning (EU) 2016/399 , eller som 
pågribes eller standses af de kompetente 
myndigheder i forbindelse med ulovlig 
overskridelse af en medlemsstats ydre 
grænse ad land-, sø- eller luftvejen, og 
som ikke efterfølgende har opnået 
tilladelse eller ret til ophold i den 
pågældende medlemsstat

udgår
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Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, for så vidt som det er uløseligt knyttet til 
ændringsforslagene til betragtning 28, 29 og 30 og artikel 18, 19 og 20 i dette direktiv.

Ændringsforslag 345
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er genstand for nægtelse af 
indrejse i medfør af artikel 14 i 
forordning (EU) 2016/399, eller som 
pågribes eller standses af de kompetente 
myndigheder i forbindelse med ulovlig 
overskridelse af en medlemsstats ydre 
grænse ad land-, sø- eller luftvejen, og 
som ikke efterfølgende har opnået 
tilladelse eller ret til ophold i den 
pågældende medlemsstat

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 22. Udelukkelsen 
af visse kategorier af tredjelandsstatsborgere fra direktivets anvendelsesområde og 
manglende anvendelse af centrale garantier såsom retten til adgang til et effektivt retsmiddel 
er problematisk ud fra et perspektiv om retssikkerhed og ikkediskrimination.

Ændringsforslag 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) er genstand for nægtelse af 
indrejse i medfør af artikel 14 i 
forordning (EU) 2016/399, eller som 

udgår
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pågribes eller standses af de kompetente 
myndigheder i forbindelse med ulovlig 
overskridelse af en medlemsstats ydre 
grænse ad land-, sø- eller luftvejen, og 
som ikke efterfølgende har opnået 
tilladelse eller ret til ophold i den 
pågældende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Der er behov for konsistens. Klarhed og sammenhæng er de bedste værktøjer til at undgå 
krænkelser af menneskerettighederne. Parallelordningen i artikel 2, stk. 2, litra a), går imod 
dette.

Ændringsforslag 347
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) er genstand for tilbagesendelse som 
en strafferetlig sanktion eller som følge af 
en strafferetlig sanktion i henhold til 
national ret, eller som er genstand for 
udleveringsprocedurer.

b) er genstand for tilbagesendelse som 
en strafferetlig sanktion eller som følge af 
en strafferetlig sanktion, der skyldes en 
alvorlig forbrydelse, i henhold til national 
ret, eller som er genstand for 
udleveringsprocedurer, forudsat at den 
tilbagesendtes rettigheder, herunder 
retten til en retfærdig rettergang, er 
sikret;

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslagene til artikel 16.

Ændringsforslag 348
Balázs Hidvéghi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte ikke 
at anvende dette direktiv på 
tredjelandsstatsborgere i tilfælde af 
massetilstrømning af migranter til deres 
respektive områder.

Or. en

Begrundelse

Når der er en krisesituation som f.eks. en massetilstrømning af migranter til medlemsstaternes 
område, skal den administrative byrde på medlemsstaterne lettes. Medlemsstaterne skal 
således have mulighed for i krisesituationer at fravige direktivets bestemmelser, så de får 
mulighed for at tilbagesende tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold gennem en 
forenklet og hurtigere procedure. Ændringen hænger sammen med betragtning (2) og (3), da 
den bidrager til et vigtigt aspekt af bedre migrationsstyring, og den er en forudsætning for en 
effektiv tilbagesendelsespolitik.

Ændringsforslag 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "ulovligt ophold": tilstedeværelsen 
på en medlemsstats område af en 
tredjelandsstatsborger, som ikke opfylder 
eller ikke længere opfylder de betingelser 
for indrejse, der er fastsat i artikel 6 
i forordning (EU) 2016/399, eller andre 
betingelser for indrejse, ophold eller bopæl 
i den pågældende medlemsstat

2. ”irregulært ophold": 
tilstedeværelsen på en medlemsstats 
område af en tredjelandsstatsborger, som 
ikke opfylder eller ikke længere opfylder 
de betingelser for indrejse, der er fastsat i 
artikel 6 i forordning (EU) 2016/399, eller 
andre betingelser for indrejse, ophold eller 
bopæl i den pågældende medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 350
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Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. »tilbagesendelse«: processen i 
forbindelse med en tredjelandsstatsborgers 
tilbagevenden — enten frivilligt i 
overensstemmelse med en forpligtelse til at 
vende tilbage eller tvangsmæssigt — til:

3. "tilbagesendelse": processen i 
forbindelse med en tredjelandsstatsborgers 
tilbagevenden — enten frivilligt i 
overensstemmelse med en forpligtelse til at 
vende tilbage eller tvangsmæssigt — til 
vedkommendes oprindelsesland.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslagene til betragtning 47.

Ændringsforslag 351
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vedkommende 
tredjelandsstatsborgers oprindelsesland 
eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslagene til betragtning 47.

Ændringsforslag 352
Sylvie Guillaume

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) et transitland i henhold til 
tilbagetagelsesaftaler på EU- plan eller 
bilateralt plan eller i henhold til andre 
ordninger eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge folkeretten er tilbagesendelse til et transitland acceptabelt, hvis det pågældende land 
tilbyder sikkerhed, effektiv adgang til asylprocedurer og beskyttelse mod yderligere 
udsendelse. I modsætning hertil indeholder EU-tilbagetagelsesaftaler ingen mekanisme til at 
sikre, at den tilbagetagne person har adgang til en asylprocedure. Derfor kan tilbagesendelse 
i henhold til artikel 3, litra b), i tilbagesendelsesdirektivet resultere i kæde-refoulement, 
hvilket for personen skaber risiko for alvorlige krænkelser af hans eller hendes 
grundlæggende rettigheder. Derudover kan ifølge UNHCR's eksekutivkomités konklusion 15 
mennesker tilbagesendes til et transitland, hvis de har en forbindelse eller tæt tilknytning til 
dette land. Ifølge UNHCR omfatter sådanne relevante forbindelser familie eller andre tætte 
bånd mellem den pågældende person og et land, og den blotte transit gennem tredjelandet 
udgør ikke en sådan tilknytning. Et sådant niveau for forbindelsen mangler i EU's 
tilbagetagelsesaftaler.

Ændringsforslag 353
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et transitland i henhold til 
tilbagetagelsesaftaler på EU- plan eller 
bilateralt plan eller i henhold til andre 
ordninger eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslagene til betragtning 47.

Ændringsforslag 354
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et transitland i henhold til 
tilbagetagelsesaftaler på EU- plan eller 
bilateralt plan eller i henhold til andre 
ordninger eller

b) et transitland i henhold til 
tilbagetagelsesaftaler på EU- plan eller 
bilateralt plan eller i henhold til andre 
anvendelige ordninger eller

Or. en

Begrundelse

Bortset fra unionsaftaler eller bilaterale tilbagetagelsesaftaler er der flere former for 
ordninger, der finder anvendelse på tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, der opholder 
sig ulovligt. I tilknytning til betragtning 36 er det vigtigt, især, men ikke udelukkende med 
hensyn til tilbageholdelsesgrundlag, at ordningerne finder anvendelse på den person, som 
tilbagesendelsesproceduren drejer sig om.

Ændringsforslag 355
Pietro Bartolo

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et transitland i henhold til 
tilbagetagelsesaftaler på EU- plan eller 
bilateralt plan eller i henhold til andre 
ordninger eller

b) et transitland i henhold til 
tilbagetagelsesaftaler på EU- plan

Or. it

Begrundelse

For at sikre demokratisk og parlamentarisk kontrol bør samarbejdet med transitlandene 
basere sig på formelle aftaler frem for uformelle ordninger. Dette ændringsforslag er knyttet 
til ordførerens ændringsforslag til betragtning 47.

Ændringsforslag 356
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) et andet tredjeland, som den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
frivilligt beslutter at vende tilbage til, og 
hvor vedkommende vil blive modtaget

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med ændringsforslagene til betragtning 47.

Ændringsforslag 357
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et andet tredjeland, som den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
frivilligt beslutter at vende tilbage til, og 
hvor vedkommende vil blive modtaget

c) ethvert tredjeland, hvor 
tredjelandsstatsborgeren vil blive 
modtaget¸ og hvor der ikke er risiko for 
tilsidesættelse af non-refoulement-
princippet

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da praksis har vist, at direktivet om tilbagesendelse ikke 
gælder længere uden denne udvidelse med lande, hvortil tilbagesendelser kan gennemføres. 
Den indre logik i denne tekst og dens funktion er truet uden den foreslåede ændring. 
Gennemførelsen af vores ændring danner grundlag for at sikre anvendelsen af 
retsstatsprincippet.

Ændringsforslag 358
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et andet tredjeland, som den 
pågældende tredjelandsstatsborger frivilligt 
beslutter at vende tilbage til, og hvor 

c) et andet tredjeland, som den 
pågældende tredjelandsstatsborger lovligt 
kan vende tilbage til, og hvor 
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vedkommende vil blive modtaget vedkommende vil blive modtaget

Or. en

Begrundelse

Frivillig tilbagevenden er den mest foretrukne mulighed, men hvis tredjelandsstatsborgeren 
ikke vender tilbage frivilligt, bør muligheden for tvungen udsendelse være tilgængelig. 
Bestemmelserne om frivillig tilbagevenden og tvungen tilbagesendelse er blevet ændret i 
Kommissionens forslag. Det er både ved frivillig tilbagevenden og tvungen tilbagesendelse 
vigtigt at sikre, at rejsen er lovlig; dette værn synes at være fraværende.

Ændringsforslag 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et andet tredjeland, som den 
pågældende tredjelandsstatsborger frivilligt 
beslutter at vende tilbage til, og hvor 
vedkommende vil blive modtaget

c) et andet tredjeland, som den 
pågældende tredjelandsstatsborger på 
sikker måde kan vende tilbage til, og hvor 
vedkommende vil blive modtaget

Or. en

Begrundelse

Tilfælde af frivillig tilbagevenden viser sig at være mest holdbare. Ændringerne til dette 
omarbejdede forslag vil give flere muligheder for at maksimere effekten og holdbarheden af 
frivillig tilbagevenden. Men der er tilfælde, hvor en tredjelandsstatsborger ikke udrejser 
frivilligt. Medlemsstaterne bør ikke være begrænsede i deres udsendelsesmuligheder, når de 
fuldbyrder en afgørelse om tilbagesendelse.

Ændringsforslag 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) et tredjeland, hvor 
tredjelandsstatsborgeren har ret til 
indrejse og ophold
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Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en direkte følge af betragtning (8) og ændringsforslag 5, som 
overtages tilsvarende.

Ændringsforslag 361
Balázs Hidvéghi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) et andet tredjeland, hvor 
vedkommende vil blive modtaget

Or. en

Begrundelse

Da effektiviteten af tilbagesendelser i øjeblikket er meget lav, bør det som en sidste udvej 
(især når den, der skal vende tilbage ikke samarbejder), være muligt at tilbagesende 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold til ethvert tredjeland, der vil modtage dem. Dette 
ændringsforslag følger af betragtning 12 og artikel 7 vedrørende forpligtelserne for den, der 
skal vende tilbage, til at samarbejde, da det også i definitionen af tilbagesendelse medtager 
en anden mulighed, der er tæt knyttet til manglen på samarbejde.

Ændringsforslag 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) som en sidste udvej, hvis 
tilbagesendelse til et tredjeland som 
omhandlet i litra a)-d) ikke kan 
håndhæves på grund af manglende 
samarbejde i tilbagesendelsesprocessen 
fra enten det pågældende tredjelands eller 
fra tredjelandsstatsborgerens side, et 
tredjeland, med hvilket der findes en EU-
aftale eller bilateral aftale, på grundlag af 
hvilken tredjelandsstatsborgeren 
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accepteres og har tilladelse til at blive, 
hvor de internationale 
menneskerettighedsstandarder i henhold 
til den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder 
overholdes, og forudsat at ingen 
internationale, europæiske eller nationale 
regler forhindrer tilbagesendelse. Ved 
tilbagesendelse til et tredjeland, der har 
fælles grænse med en medlemsstat, 
kræves den berørte medlemsstats 
forudgående samtykke, inden der indledes 
forhandlinger om en bilateral aftale som 
nævnt ovenfor. 

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en direkte følge af betragtning (8) og ændringsforslag 5, som 
overtages tilsvarende.

Ændringsforslag 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. »afgørelse om tilbagesendelse«: en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
retsakt, der fastslår eller erklærer, at en 
tredjelandsstatsborgers ophold er ulovligt, 
og som pålægger eller fastslår en 
forpligtelse for den pågældende til at vende 
tilbage

4. "afgørelse om tilbagesendelse": en 
administrativ eller retslig afgørelse eller 
retsakt, der fastslår eller erklærer, at en 
tredjelandsstatsborgers ophold er 
irregulært, og som pålægger eller fastslår 
en forpligtelse for den pågældende til at 
vende tilbage

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret".
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Ændringsforslag 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "indrejseforbud": en administrativ 
eller retslig afgørelse eller retsakt, som 
forbyder indrejse i og ophold på en 
medlemsstats område i en nærmere angivet 
periode, og som ledsager en afgørelse om 
tilbagesendelse

6. "indrejseforbud": en administrativ 
eller retslig afgørelse eller retsakt, som 
forbyder indrejse i og ophold på en 
medlemsstats område i en nærmere angivet 
periode

Or. fr

Begrundelse

Sikring af sammenhæng med bl.a. betragtning (25). Et indrejseforbud ledsages ikke 
nødvendigvis af en afgørelse om tilbagesendelse.

Ændringsforslag 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. »risiko for at den pågældende vil 
forsvinde«: tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af grunde, baseret på objektive, 
lovfæstede kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

7. "risiko for at den pågældende vil 
forsvinde": beviselig tilstedeværelse i den 
enkelte sag af specifikke grunde, baseret på 
objektive, specifikke og strikte lovfæstede 
kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslaget til artikel 6 om risikoen for forsvinden. Den foreslåede definition er mere 
præcis, vil føre til retssikkerhed og er i overensstemmelse med Parlamentets holdning på 
andre områder, f.eks. med hensyn til det fælles europæiske asylsystem.
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Ændringsforslag 366
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. »risiko for at den pågældende vil 
forsvinde«: tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af grunde, baseret på objektive, 
lovfæstede kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

7. "risiko for at den pågældende 
forsvinder": bevist tilstedeværelse i den 
enkelte sag af grunde, baseret på 
specifikke, objektive og strikte lovfæstede 
kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslaget til artikel 6 om risikoen for forsvinden.

Ændringsforslag 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "risiko for, at en ansøger 
forsvinder": Tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af grunde, baseret på objektive, 
lovfæstede kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde.

7. "risiko for, at en ansøger 
forsvinder": Tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af grunde, baseret på objektive 
kriterier, der er fastsat i dette direktiv, til at 
formode, at en tredjelandsstatsborger, der 
er genstand for tilbagesendelsesprocedurer, 
vil forsvinde.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, for så vidt som det er uløseligt knyttet til 
ændringsforslagene til artikel 6 i dette direktiv.

Ændringsforslag 368
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Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. »risiko for at den pågældende vil 
forsvinde«: tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af grunde, baseret på objektive, 
lovfæstede kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

7. »risiko for at den pågældende vil 
forsvinde«: tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af klare indikationer, baseret på 
objektive, lovfæstede kriterier, til at 
formode, at en tredjelandsstatsborger, der 
er genstand for tilbagesendelsesprocedurer, 
vil forsvinde

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det vedrører tekstens interne logik, især artikel 
stykke 6 om risikoen for forsvinden ved at give en mere præcis definition.

Ændringsforslag 369
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "risiko for at den pågældende 
forsvinder": tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af grunde, baseret på objektive, 
lovfæstede kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

7) "risiko for at den pågældende 
forsvinder": tilstedeværelsen i den enkelte 
sag af grunde, baseret på objektive 
kriterier, til at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

Or. nl

Begrundelse

Der kan ikke tages højde for alle objektive kriterier i lovgivningen.

Ændringsforslag 370
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. ”frivillig udrejse": opfyldelse af 
forpligtelsen til at vende tilbage inden for 
den frist, der er fastsat herfor i afgørelsen 
om tilbagesendelse

8. frivillig udrejse": opfyldelse af 
forpligtelsen til at vende tilbage på et 
hvilket som helst trin af 
tilbagesendelsesproceduren som 
konsekvens af en informeret beslutning, 
som den pågældende person træffer 
frivilligt, uden noget fysisk, psykisk eller 
materielt pres om frivillig tilbagevenden 
eller deltagelse i programmer for støttet 
frivillig tilbagevenden og reintegration

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslag til betragtning 14 og artikel 9 vedrørende frivillig udrejse.

Ændringsforslag 371
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. »sårbare personer«: mindreårige, 
uledsagede mindreårige, handicappede, 
ældre, gravide, enlige forældre med 
mindreårige børn og personer, der har 
været udsat for tortur, voldtægt eller 
andre grove former for psykisk, fysisk 
eller seksuel vold.

9. "personer i en sårbar situation": 
personer med begrænset evne til at 
modstå, klare eller komme sig efter vold, 
udnyttelse, misbrug eller krænkelse af 
deres rettigheder på grund af 
tilstedeværelsen af faktorer og 
omstændigheder på individuelt plan eller i 
lokalsamfundet eller husstanden eller på 
et strukturelt og/eller situationsbestemt 
niveau, der øger risikoen for og 
eksponeringen for denne vold, udnyttelse 
eller krænkelse af rettigheder eller på 
grund af mangel på faktorer, der beskytter 
imod denne vold, udnyttelse, misbrug og 
krænkelse af rettigheder.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med det 
ændringsforslag, der er fremsat til betragtning 4.

Ændringsforslag 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. »sårbare personer«: mindreårige, 
uledsagede mindreårige, handicappede, 
ældre, gravide, enlige forældre med 
mindreårige børn og personer, der har 
været udsat for tortur, voldtægt eller andre 
grove former for psykisk, fysisk eller 
seksuel vold.

9. "sårbare personer": mindreårige, 
uledsagede mindreårige, handicappede, 
ældre, gravide, enlige forældre med 
mindreårige børn¸ lesbiske, bøsser, 
biseksuelle, transpersoner og 
interseksuelle, personer, der tilhører 
religiøse mindretal, ikketroende og 
personer, der har været udsat for tortur, 
voldtægt eller andre grove former for 
psykisk, fysisk eller seksuel og 
kønsbaseret vold.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslaget til artikel 14 om, at der skal lægges særlig vægt på sårbare personer i 
systemet for forvaltning af tilbagesendelser. Dette ændringsforslag vil udbrede 
anvendelsesområdet for denne definition til personer, der befinder sig i alvorlige situationer 
med sårbarhed, og dette ændringsforslag er desuden i overensstemmelse med Parlamentets 
holdning på andre områder, f.eks. med hensyn til det fælles asylsystem.

Ændringsforslag 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a.  "anden tilladelse, der giver ret til 
ophold": et dokument, der er udstedt af 



AM\1214327DA.docx 165/358 PE658.738

DA

en medlemsstat, som tillader den 
pågældende at opholde sig på dens 
område, men som ikke er en 
opholdstilladelse som defineret i artikel 2, 
nr. 16), eller et visum til længerevarende 
ophold som defineret i artikel 2, nr. 14), i 
forordning (EU) 2018/1860 (SIS-
forordningen om tilbagesendelse), med 
undtagelse af dokumentet omhandlet i 
artikel 6 i direktiv 2013/33/EU

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en direkte følge af betragtning (8) og ændringsforslag 5, som 
overtages tilsvarende.

Ændringsforslag 374
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv berører ikke 
gunstigere bestemmelser i:

1. Dette direktiv berører ikke 
bestemmelser i:

Or. nl

Begrundelse

Strengere, skræddersyede bilaterale aftaler bør ikke udelukkes.

Ændringsforslag 375
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
bestemmelser, som kan være gunstigere 
for tredjelandsstatsborgeren, og som er 
fastsat i gældende EU-ret vedrørende 

udgår
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indvandring og asyl.

Or. nl

Begrundelse

I betragtning af den måde, asylkrisen kører mere og mere af sporet på, kan en standstill-
forpligtelse ikke accepteres. Dette stykke bør slettes, da det er i modstrid med det generelle 
mål i betragtning 3 om behovet for en effektiv tilbagesendelse.

Ændringsforslag 376
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til at vedtage eller 
opretholde bestemmelser, som er 
gunstigere for de personer, det finder 
anvendelse på, forudsat at sådanne 
bestemmelser er forenelige med dette 
direktiv.

3. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til at vedtage eller 
opretholde bestemmelser, som er 
gunstigere eller strengere for de personer, 
det finder anvendelse på, forudsat at 
sådanne bestemmelser er forenelige med 
dette direktiv. 

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bevare deres suverænitet under hensyntagen til deres specifikke 
socioøkonomiske omstændigheder. Det kan være nødvendigt, at de er strengere end den 
europæiske minimumsstandard. Med ændringsforslaget understreges det, at medlemsstaterne 
bevarer deres suverænitet, sådan som det fremgår af betragtning 4.

Ændringsforslag 377
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvad angår 
tredjelandsstatsborgere, der er undtaget 
fra dette direktivs anvendelsesområde i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, 

udgår
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litra a), skal medlemsstaterne:
a) sikre, at behandlingen af og 
beskyttelsesniveauet for disse ikke er 
mindre gunstig end det, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 4 og 5 (begrænsning af 
anvendelsen af tvangsforanstaltninger), 
artikel 11, stk. 2, litra a) (udsættelse af 
udsendelse), artikel 17, stk. 1, litra b) og 
d) (akut lægebehandling og hensyntagen 
til sårbare personers behov), og artikel 19 
og 20 (forholdene under 
frihedsberøvelse), og
b) respektere non-refoulement-princippet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 22 om grænseproceduren.

Ændringsforslag 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre, at behandlingen af og 
beskyttelsesniveauet for disse ikke er 
mindre gunstig end det, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 4 og 5 (begrænsning af 
anvendelsen af tvangsforanstaltninger), 
artikel 11, stk. 2, litra a) (udsættelse af 
udsendelse), artikel 17, stk. 1, litra b) og d) 
(akut lægebehandling og hensyntagen til 
sårbare personers behov), og artikel 19 og 
20 (forholdene under frihedsberøvelse), og

a) sikre, at behandlingen af og 
beskyttelsesniveauet for disse ikke er 
mindre gunstig end det, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 4 og 5 (begrænsning af 
anvendelsen af tvangsforanstaltninger), 
artikel 11, stk. 2, litra a) (udsættelse af 
udsendelse), artikel 12 (tilbagesendelse og 
udsendelse af uledsagede mindreårige), 
artikel 15 (form), artikel 16 (retsmidler), 
artikel 17 (garantier i perioden frem til 
tilbagesendelsen), artikel 14, stk. 1, litra 
b) og d) (akut lægebehandling og 
hensyntagen til sårbare personers 
behov),artikel 18 (frihedsberøvelse) og 
artikel 19 og 20 (forholdene under 
frihedsberøvelse), og
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 22 om grænseproceduren. Selv om artikel 2, stk. 2, litra a), 
åbner for muligheden for at udelukke visse kategorier af tredjelandsstatsborgere fra dette 
direktivs anvendelsesområde, bør dette ikke give anledning til, at de gældende standarder 
sænkes.

Ændringsforslag 379
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre, at behandlingen af og 
beskyttelsesniveauet for disse ikke er 
mindre gunstig end det, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 4 og 5 (begrænsning af 
anvendelsen af tvangsforanstaltninger), 
artikel 11, stk. 2, litra a) (udsættelse af 
udsendelse), artikel 17, stk. 1, litra b) og d) 
(akut lægebehandling og hensyntagen til 
sårbare personers behov), og artikel 19 og 
20 (forholdene under frihedsberøvelse), og

a) sikre, at behandlingen af og 
beskyttelsesniveauet for disse ikke er 
mindre gunstig end det, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 4 og 5 (begrænsning af 
anvendelsen af tvangsforanstaltninger), 
artikel 11, stk. 2, litra a) (udsættelse af 
udsendelse), artikel 12 (hensyn til barnets 
tarv og tilbagevenden til omsorgspersonen 
eller passende modtagefaciliteter), artikel 
17, stk. 1, litra b) og d) (akut 
lægebehandling og hensyntagen til sårbare 
personers behov), og artikel 19 og 20 
(forholdene under frihedsberøvelse), og

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at en medlemsstats beslutning om at fravige på grundlag af artikel 
2, stk. 2, litra a), fortsat er i overensstemmelse med visse juridiske forpligtelser, herunder 
principperne i artikel 12 vedrørende uledsagede mindreårige. Parlamentet understreger altid 
vigtigheden af barnets rettigheder især i situationer, hvor børn sendes tilbage. Det er vigtigt, 
at undtagelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), giver en mindre gunstig behandling.

Ændringsforslag 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) respektere 
nonrefoulementprincippet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) respektere non-refoulement-
princippet.

b) respektere non-refoulement-
princippet, barnets tarv, familieliv og 
helbredstilstand (artikel 5)

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 22 om grænseproceduren. Selv om artikel 2, stk. 2, litra a), 
åbner for muligheden for at udelukke visse kategorier af tredjelandsstatsborgere fra dette 
direktivs anvendelsesområde, bør dette ikke give anledning til, at de gældende standarder 
sænkes.

Ændringsforslag 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Nonrefoulement, barnets tarv, familieliv 
og helbredstilstand

Barnets tarv, familieliv og helbredstilstand

Or. fr

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) barnets tarv a) barnets tarv som det primære 
hensyn ved alle beslutninger vedrørende 
mindreårige

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 14 vedrørende systemet for forvaltning af tilbagesendelser, 
hvorefter der lægges særlig vægt på sårbare personer, navnlig mindreårige.

Ændringsforslag 384
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) særlige behov hos personer med 
handicap, ældre, gravide kvinder, ofre for 
menneskehandel, personer med alvorlige 
sygdomme, personer med sindslidelser og 
personer, der har været udsat for tortur, 
voldtægt eller anden form for grov vold af 
psykisk, fysisk eller seksuel karakter, 
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f.eks. ofre for kvindelig kønslemlæstelse

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 38 og artikel 14.

Ændringsforslag 385
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) deres egen befolknings rettigheder

Or. nl

Begrundelse

Asylpolitikken skal ikke bare beskytte asylansøgeren, men også landets egen befolkning. Dette 
ændringsforslag er baseret på betragtning 4 og ændringsforslag 2 til betragtning 4, hvor der 
henvises til artikel 15 i EMRK.

Ændringsforslag 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og respekterer nonrefoulementprincippet. udgår

Or. fr

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.
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Ændringsforslag 387
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Risiko for, at den pågældende forsvinder

1. De objektive kriterier, der henvises til i 
artikel 3, nr. 7), skal mindst omfatte 
følgende kriterier:
a) manglende dokumentation for identitet
b) intet opholdssted, ingen fast bopæl eller 
pålidelig adresse
c) manglende økonomiske ressourcer
d) ulovlig indrejse på medlemsstaternes 
område
e) uautoriserede bevægelser til en anden 
medlemsstats område
f) hvis vedkommende udtrykkeligt giver 
udtryk for ikke at have til hensigt at 
overholde de tilbagesendelsesrelaterede 
foranstaltninger, der anvendes i medfør af 
dette direktiv
g) hvis vedkommende er omfattet af en 
afgørelse om tilbagesendelse truffet af en 
anden medlemsstat
h) manglende overholdelse af en afgørelse 
om tilbagesendelse, herunder pligt til at 
vende tilbage inden for fristen for frivillig 
udrejse
i) manglende overholdelse af kravet i 
artikel 8, stk. 2, om straks at rejse til en 
anden medlemsstats område, efter at 
denne har udstedt en gyldig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse til 
ophold
j) manglende opfyldelse af forpligtelsen til 
at samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle 
faser af tilbagesendelsesprocedurerne, jf. 
artikel 7
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k) dom for strafbar handling, herunder en 
grov strafbar handling i en anden 
medlemsstat
l) igangværende strafferetlig 
efterforskning og retsforfølgelse
m) hvis vedkommende anvender falske 
eller forfalskede identitetspapirer, 
destruerer eller på anden vis bortskaffer 
eksisterende dokumenter eller nægter at 
aflevere fingeraftryk som krævet i EU-
lovgivningen eller den nationale 
lovgivning
n) hvis vedkommende på voldelig eller 
bedragerisk vis modsætter sig 
tilbagesendelsesprocedurerne
o) hvis vedkommende ikke overholder en 
foranstaltning, der har til formål at 
forhindre risikoen for, at vedkommende 
forsvinder, jf. artikel 9, stk. 3
p) hvis vedkommende ikke overholder et 
eksisterende indrejseforbud.
2.
Hvorvidt der er en risiko for, at en person 
forsvinder, fastslås på grundlag af en 
samlet vurdering af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag, idet 
der tages hensyn til de objektive kriterier, 
der er omhandlet i stk. 1.
Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Hvorvidt der er en risiko for, at en 
person forsvinder, fastslås på grundlag af 
en samlet vurdering af de specifikke 
omstændigheder og den fremtidige 
adfærd, der med rimelighed kan forventes 
i den enkelte sag, idet der tages hensyn til 
følgende objektive kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 389
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), skal mindst omfatte 
følgende kriterier:

udgår

a) manglende dokumentation for identitet
b) intet opholdssted, ingen fast bopæl eller 
pålidelig adresse
c) manglende økonomiske ressourcer
d) ulovlig indrejse på medlemsstaternes 
område
e) uautoriserede bevægelser til en anden 
medlemsstats område
f) hvis vedkommende udtrykkeligt giver 
udtryk for ikke at have til hensigt at 
overholde de tilbagesendelsesrelaterede 
foranstaltninger, der anvendes i medfør af 
dette direktiv
g) hvis vedkommende er omfattet af en 
afgørelse om tilbagesendelse truffet af en 
anden medlemsstat
h) manglende overholdelse af en afgørelse 
om tilbagesendelse, herunder pligt til at 
vende tilbage inden for fristen for frivillig 
udrejse
i) manglende overholdelse af kravet i 
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artikel 8, stk. 2, om straks at rejse til en 
anden medlemsstats område, efter at 
denne har udstedt en gyldig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse til 
ophold
j) manglende opfyldelse af forpligtelsen til 
at samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle 
faser af tilbagesendelsesprocedurerne, jf. 
artikel 7
k) dom for strafbar handling, herunder en 
grov strafbar handling i en anden 
medlemsstat
l) igangværende strafferetlig 
efterforskning og retsforfølgelse
m) hvis vedkommende anvender falske 
eller forfalskede identitetspapirer, 
destruerer eller på anden vis bortskaffer 
eksisterende dokumenter eller nægter at 
aflevere fingeraftryk som krævet i EU-
lovgivningen eller den nationale 
lovgivning
n) hvis vedkommende på voldelig eller 
bedragerisk vis modsætter sig 
tilbagesendelsesprocedurerne
o) hvis vedkommende ikke overholder en 
foranstaltning, der har til formål at 
forhindre risikoen for, at vedkommende 
forsvinder, jf. artikel 9, stk. 3
p) hvis vedkommende ikke overholder et 
eksisterende indrejseforbud.

Or. en

Ændringsforslag 390
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), skal mindst omfatte 

1. Hvorvidt der er risiko for, at en 
person forsvinder, fastslås på grundlag af 
en samlet vurdering af de specifikke 
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følgende kriterier: omstændigheder i den enkelte sag, idet 
der tages hensyn til objektive kriterier, der 
skal mindst omfatte følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), skal mindst omfatte 
følgende kriterier:

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), omfatter følgende 
kriterier samt alle andre kriterier, som 
medlemsstaterne finder relevante:

Or. fr

Ændringsforslag 392
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), skal mindst omfatte 
følgende kriterier:

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), skal udelukkende 
omfatte følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), skal mindst omfatte 
følgende kriterier:

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), kan kun omfatte 
følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De objektive kriterier, der henvises 
til i artikel 3, nr. 7), skal mindst omfatte 
følgende kriterier:

1. De i artikel 3, nr. 7), omhandlede 
objektive kriterier er følgende:

Or. it

Ændringsforslag 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) manglende dokumentation for 
identitet

udgår

Or. it
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Ændringsforslag 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) manglende dokumentation for 
identitet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) manglende dokumentation for 
identitet

udgår

Or. en

Begrundelse

Mange asylansøgere og andre tredjelandsstatsborgere er ikke altid i stand til at fremlægge en 
sådan dokumentation. Sådanne dokumenter kan f.eks. være gået tabt eller være blevet frataget 
dem. Dette er ikke i sig selv et objektivt kriterium for at forvente en risiko for forsvinden. Det 
er ikke et kriterium, der bidrager til at fastlægge fremtidig adfærd.

Ændringsforslag 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) intet opholdssted, ingen fast bopæl udgår
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eller pålidelig adresse

Or. en

Begrundelse

Der kan ofte være tale om et sådant fravær af et opholdssted, en fast bopæl eller en 
"pålidelig" adresse, hvilket potentielt udsætter en lang række personer for at blive 
frihedsberøvet, og hjemløshed er ikke som sådan et objektivt kriterium for en fremtidig risiko 
for forsvinden.

Ændringsforslag 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) intet opholdssted, ingen fast bopæl 
eller pålidelig adresse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) manglende økonomiske ressourcer udgår

Or. it

Ændringsforslag 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) manglende økonomiske ressourcer udgår

Or. en

Ændringsforslag 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) manglende økonomiske ressourcer udgår

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvordan manglende økonomiske ressourcer kan være et pålideligt kriterium for 
den fremtidige risiko for forsvinden. Rent faktisk kræver det ofte netop økonomiske ressourcer 
at forsvinde.

Ændringsforslag 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ulovlig indrejse på 
medlemsstaternes område

udgår

Or. en

Ændringsforslag 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) ulovlig indrejse på 
medlemsstaternes område

udgår

Or. en

Begrundelse

Afhængigt af medlemsstaternes fortolkning kan dette stort set omfatte alle asylansøgere, der 
ankommer til de ydre grænser. Dette ville således potentielt åbne mulighed for, at store 
grupper af asylansøgere frihedsberøves. Desuden er en sådan tidligere indrejse ikke noget 
pålideligt kriterium for den fremtidige risiko for forsvinden.

Ændringsforslag 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ulovlig indrejse på 
medlemsstaternes område

udgår

Or. it

Ændringsforslag 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ulovlig indrejse på 
medlemsstaternes område

d) ulovlig indrejse på 
medlemsstaternes område eller pågribelse 
eller standsning i forbindelse med ulovlig 
overskridelse af en medlemsstats ydre 
grænse ad land-, sø- eller luftvejen

Or. fr

Ændringsforslag 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) uautoriserede bevægelser til en 
anden medlemsstats område

udgår

Or. en

Ændringsforslag 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) uautoriserede bevægelser til en 
anden medlemsstats område

e) uautoriserede bevægelser til en 
anden medlemsstats område, herunder 
efter transit gennem et tredjeland eller 
forsøg på at gøre det

Or. fr

Ændringsforslag 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis vedkommende udtrykkeligt 
giver udtryk for ikke at have til hensigt at 
overholde de tilbagesendelsesrelaterede 
foranstaltninger, der anvendes i medfør af 
dette direktiv

f) hvis vedkommende udtrykkeligt 
giver udtryk for ikke at have til hensigt at 
overholde alle de 
tilbagesendelsesrelaterede foranstaltninger, 
der anvendes i medfør af dette direktiv, 
eller handler på en måde, der klart viser, 
at vedkommende ikke har til hensigt at 
overholde alle disse foranstaltninger

Or. fr
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Ændringsforslag 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis vedkommende er omfattet af 
en afgørelse om tilbagesendelse truffet af 
en anden medlemsstat

udgår

Or. it

Ændringsforslag 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis vedkommende er omfattet af 
en afgørelse om tilbagesendelse truffet af 
en anden medlemsstat

g) hvis vedkommende er omfattet af 
en afgørelse om tilbagesendelse truffet af 
en anden medlemsstat, såfremt der ikke er 
givet tilladelse til transit i henhold til 
artikel 9, stk. 5

Or. pl

Begrundelse

Denne betragtning suppleres i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 9, stk. 5.

Ændringsforslag 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende overholdelse af kravet i 
artikel 8, stk. 2, om straks at rejse til en 
anden medlemsstats område, efter at 
denne har udstedt en gyldig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse til 

udgår
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ophold

Or. it

Ændringsforslag 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende overholdelse af kravet i 
artikel 8, stk. 2, om straks at rejse til en 
anden medlemsstats område, efter at denne 
har udstedt en gyldig opholdstilladelse eller 
anden tilladelse til ophold

i) manglende overholdelse af kravet i 
artikel 8, stk. 2, om at rejse til en anden 
medlemsstats område, efter at denne har 
udstedt en gyldig opholdstilladelse eller 
anden tilladelse til ophold

Or. en

Ændringsforslag 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) manglende opfyldelse af 
forpligtelsen til at samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i alle faser af 
tilbagesendelsesprocedurerne, jf. artikel 7

udgår

Or. en

Ændringsforslag 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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j) manglende opfyldelse af 
forpligtelsen til at samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i alle faser af 
tilbagesendelsesprocedurerne, jf. artikel 7

udgår

Or. it

Ændringsforslag 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) dom for strafbar handling, herunder 
en grov strafbar handling i en anden 
medlemsstat

k) dom for strafbar handling, herunder 
en grov strafbar handling i en anden 
medlemsstat, såfremt straffen ikke er fuldt 
ud afsonet

Or. it

Ændringsforslag 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) dom for strafbar handling, 
herunder en grov strafbar handling i en 
anden medlemsstat

k) dom for en grov strafbar handling i 
en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

En dom for en strafbar handling, herunder også mindre alvorlige strafbare handlinger, er 
som sådan ikke noget pålideligt objektivt kriterium for at fastslå den fremtidige risiko for 
forsvinden. Det kan en dom for en grov strafbar handling imidlertid være. Dette bør ikke blot 
gælde domme i en anden medlemsstat, men i alle medlemsstater.
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Ændringsforslag 418
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) dom for strafbar handling, herunder 
en grov strafbar handling i en anden 
medlemsstat

k) tidligere dom for strafbar handling, 
herunder i en anden medlemsstat

Or. fr

Ændringsforslag 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) igangværende strafferetlig 
efterforskning og retsforfølgelse

udgår

Or. en

Begrundelse

Igangværende strafferetlig efterforskning og retsforfølgelse kan være en legitim grund til at 
pålægge restriktioner eller endog foretage tilbageholdelse. Dette er imidlertid ikke et emne, 
der skal lovgives om i dette direktiv. Der findes tilstrækkelige bestemmelser i national 
strafferet til at pålægge restriktioner eller foretage tilbageholdelse i sådanne tilfælde.

Ændringsforslag 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) hvis vedkommende anvender 
falske eller forfalskede identitetspapirer, 
destruerer eller på anden vis bortskaffer 
eksisterende dokumenter eller nægter at 
aflevere fingeraftryk som krævet i EU-

udgår
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lovgivningen eller den nationale 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) hvis vedkommende anvender falske 
eller forfalskede identitetspapirer, 
destruerer eller på anden vis bortskaffer 
eksisterende dokumenter eller nægter at 
aflevere fingeraftryk som krævet i EU-
lovgivningen eller den nationale 
lovgivning

m) hvis vedkommende anvender falske 
eller forfalskede identitetspapirer, 
rejsedokumenter, opholdstilladelser, visa 
eller dokumenter, som opfylder 
indrejsebetingelserne, destruerer eller på 
anden vis bortskaffer sådanne dokumenter, 
bruger pseudonymer med svigagtigt 
forsæt, giver andre falske oplysninger 
mundtligt eller skriftligt eller nægter at 
aflevere biometriske oplysninger som 
krævet i EU-lovgivningen eller den 
nationale lovgivning

Or. fr

Ændringsforslag 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) hvis vedkommende anvender 
falske eller forfalskede identitetspapirer, 
destruerer eller på anden vis bortskaffer 
eksisterende dokumenter eller nægter at 
aflevere fingeraftryk som krævet i EU-
lovgivningen eller den nationale 
lovgivning

m) hvis vedkommende destruerer eller 
på anden vis bortskaffer eksisterende 
dokumenter eller nægter at aflevere 
fingeraftryk som krævet i EU-lovgivningen 
eller den nationale lovgivning

Or. en
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Begrundelse

Anvendelse af falske eller forfalskede identitetspapirer er som sådan ikke noget pålideligt 
objektivt kriterium for at fastslå den fremtidige risiko for forsvinden. Derudover har mange 
asylansøgere ikke andre muligheder end at anvende falske eller forfalskede identitetspapirer, 
når de flygter fra deres oprindelsesland. En tilsigtet destruktion eller bortskaffelse af sådanne 
dokumenter kan imidlertid være en objektiv faktor for fastsættelse af risikoen for forsvinden.

Ændringsforslag 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) hvis vedkommende på voldelig 
eller bedragerisk vis modsætter sig 
tilbagesendelsesprocedurerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) hvis vedkommende ikke overholder 
en foranstaltning, der har til formål at 
forhindre risikoen for, at vedkommende 
forsvinder, jf. artikel 9, stk. 3

udgår

Or. en

Ændringsforslag 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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p) hvis vedkommende ikke overholder 
et eksisterende indrejseforbud.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) hvis vedkommende ikke overholder 
et eksisterende indrejseforbud.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) hvis vedkommende ikke overholder 
et eksisterende indrejseforbud.

p) hvis vedkommende ikke overholder 
et gyldigt indrejseforbud.

Or. fr

Ændringsforslag 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 - stk. 1 - litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Or. fr
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Ændringsforslag 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a.  Medlemsstaterne kan fastsætte 
yderligere objektive kriterier i deres 
nationale lovgivning.

Or. fr

Ændringsforslag 430
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvorvidt der er en risiko for, at en 
person forsvinder, fastslås på grundlag af 
en samlet vurdering af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag, idet 
der tages hensyn til de objektive kriterier, 
der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1



AM\1214327DA.docx 191/358 PE658.738

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvorvidt der er en risiko for, at en person 
forsvinder, fastslås på grundlag af en 
samlet vurdering af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag, idet der 
tages hensyn til de objektive kriterier, der 
er omhandlet i stk. 1.

Hvorvidt der er en risiko for, at en person 
forsvinder, fastslås på grundlag af en 
samlet vurdering af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag, idet der 
tages hensyn til de objektive kriterier, der 
er omhandlet i stk. 1 og 1a.

Or. fr

Ændringsforslag 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette forslag fraviger princippet om, at der altid bør foretages en individuel vurdering af 
risikoen for forsvinden ved at indsætte en automatisk formodning for risikoen for forsvinden 
af visse årsager.

Ændringsforslag 433
Isabel Santos

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 

udgår
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når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Or. pt

Ændringsforslag 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende undløber, når 
en af de i stk. 1, litra d), e), f), g), h), k), l), 
m), n), o), p) og q) omhandlede objektive 
kriterier er opfyldt.

Or. fr

Ændringsforslag 435
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Medlemsstaterne fastsætter, at der, 
medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende undløber, når 
en af de i stk. 1, litra f), g), h), i), j), k), m), 
n), o) og p), omhandlede objektive kriterier 
er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende undløber, når 
en af de i stk. 1, litra k), m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

En tredjelandsstatsborger, der har en dom for f.eks. en grov strafbar handling i en anden 
medlemsstat, har selv vist, at denne flytter mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n), o) og p), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Medlemsstaterne fastsætter imidlertid, at 
der, medmindre andet bevises, i de enkelte 
sager er en formodning om, at der er en 
risiko for, at den pågældende forsvinder, 
når en af de i stk. 1, litra m), n) og o), 
omhandlede objektive kriterier er opfyldt.

Or. it

Ændringsforslag 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pligt til at samarbejde Tredjelandsstatsborgeres pligt til at 
samarbejde
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Or. fr

Ændringsforslag 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pligt til at samarbejde Oplysning og samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 440
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pligt til at samarbejde Udlevering af oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Pligt til at samarbejde Samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne. Denne 
forpligtelse omfatter navnlig følgende:

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne, 
medmindre tredjelandsstatsborgeren kan 
godtgøre, at denne vil udrejse uden støtte. 
Denne forpligtelse omfatter navnlig 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 443
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne. Denne 
forpligtelse omfatter navnlig følgende:

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne, 
medmindre tredjelandsstatsborgeren kan 
godtgøre, at denne vil udrejse uden støtte. 
Denne forpligtelse omfatter navnlig 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 444
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 

1. Medlemsstaterne informerer 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
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samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle 
faser af tilbagesendelsesprocedurerne. 
Denne forpligtelse omfatter navnlig 
følgende:

tilbagesendelsesproceduren, på et sprog, 
de forstår, og i en præcis, gennemsigtig, 
forståelig og let tilgængelig form og i et 
tydeligt og ukompliceret sprog om faserne 
af tilbagesendelsesprocedurerne. Disse 
informationer omfatter navnlig følgende:

Or. en

Ændringsforslag 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne. Denne 
forpligtelse omfatter navnlig følgende:

1. Medlemsstaterne fremmer 
samarbejdet mellem 
tredjelandsstatsborgere og de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne. Alle 
oplysninger om proceduren gives til 
tredjelandsstatsborgerne på et sprog, som 
de forstår.

Or. en

Ændringsforslag 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til 
at samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle 
faser af tilbagesendelsesprocedurerne. 
Denne forpligtelse omfatter navnlig 
følgende:

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at fremme gensidigt 
samarbejde og udveksling af information 
mellem de kompetente myndigheder og 
tredjelandsstatsborgere.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag anerkender betydningen af gensidig udveksling af information og 
samarbejde i løbet af tilbagesendelsesproceduren. Det er således mere afbalanceret end 
Kommissionens forslag, der blot pålægger tredjelandsstatsborgere forpligtelser. Gensidig 
udveksling af information og samarbejde er afgørende for, at der kan opbygges tillid i 
tilbagesendelsesproceduren, hvilket gør den mere effektiv, ligesom det er muligt at tage 
hensyn til tredjelandsstatsborgerens særlige omstændigheder.

Ændringsforslag 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Dette element afspejles nu i et nyt og mere afbalanceret ændringsforslag til 
artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten

a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten, herunder 
alderen ved hjælp af knogle- eller 
tandundersøgelser

Or. fr
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Ændringsforslag 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten

a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten, og til at bevise 
de udfoldede bestræbelser, hvis der 
anmodes herom

Or. fr

Ændringsforslag 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten

a) tredjelandsstatsborgere 
samarbejder om at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten

Or. en

Ændringsforslag 451
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten

a) en oversigt over og forklaring af 
de forskellige faser i 
tilbagesendelsesproceduren

Or. en
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Ændringsforslag 452
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelse til at fremlægge 
oplysninger om de tredjelande, de har 
bevæget sig igennem

udgår

Or. en

Ændringsforslag 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelse til at fremlægge 
oplysninger om de tredjelande, de har 
bevæget sig igennem

udgår

Or. en

Ændringsforslag 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelse til at fremlægge 
oplysninger om de tredjelande, de har 
bevæget sig igennem

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Dette element afspejles nu i et nyt og mere afbalanceret ændringsforslag til 
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artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelse til at fremlægge 
oplysninger om de tredjelande, de har 
bevæget sig igennem

udgår

Or. it

Ændringsforslag 456
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelse til at fremlægge 
oplysninger om de tredjelande, de har 
bevæget sig igennem

b) forpligtelse til at fremlægge 
oplysninger om de tredjelande, de har 
bevæget sig igennem, og om deres 
kontaktpersoner eller guider

Or. ro

Ændringsforslag 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forpligtelse til at være til stede og 
til rådighed under alle procedurerne

udgår

Or. en
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Begrundelse

Begrundelse: Dette element afspejles nu i et nyt og mere afbalanceret ændringsforslag til 
artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 458
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forpligtelse til at være til stede og 
til rådighed under alle procedurerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forpligtelse til at være til stede og 
til rådighed under alle procedurerne

c) forpligtelse til at meddele en 
pålidelig adresse til de kompetente 
myndigheder i den form og inden for den 
frist, der er fastsat i national ret, og til at 
være til stede og til rådighed under alle 
procedurerne

Or. fr

Ændringsforslag 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forpligtelse til at være til stede og c) tredjelandsstatsborgere står til 
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til rådighed under alle procedurerne rådighed under alle procedurerne

Or. en

Ændringsforslag 461
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kendskab til konsekvenserne af 
ikke at overholde en forpligtelse til at 
vende tilbage efter en afgørelse om 
tilbagesendelse

Or. en

Ændringsforslag 462
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) kendskab til tidsrammen for 
proceduren, herunder alle tidsfrister, som 
de kompetente myndigheder skal 
overholde, herunder tidsfrister for 
frihedsberøvelse

Or. en

Ændringsforslag 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene.

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrundelse: Dette element afspejles nu i et nyt og mere afbalanceret ændringsforslag til 
artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 464
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene.

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene, til at fremlægge alle 
oplysninger og erklæringer, der er 
nødvendige for at opnå et sådant 
dokument, og til at samarbejde med disse 
myndigheder

Or. fr

Ændringsforslag 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene.

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene og til at opfylde de krav til 
personens helbredstilstand, som 
oprindelseslandet stiller;

Or. en

Ændringsforslag 468
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene.

d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene og til at opfylde de krav til 
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personens helbredstilstand, som 
oprindelseslandet stiller;

Or. en

Ændringsforslag 469
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) en klar oversigt over rettigheder og 
forpligtelser under proceduren, herunder 
retten til en effektiv klagemulighed eller 
mulighed for at appellere eller søge 
prøvning af afgørelser om tilbagesendelse 
eller frihedsberøvelse som omhandlet i 
artikel 15 og 18a og retten til gratis 
retshjælp og tolkning

Or. en

Ændringsforslag 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) forpligtelse til at give personligt 
fremmøde, hvis og hvor det er nødvendigt 
til dette formål, for de kompetente 
nationale myndigheder og 
tredjelandsmyndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 471
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) kendskab til resultatet af 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse 
eller frihedsberøvelse som omhandlet i 
artikel 15 og 18, begrundelserne for 
afgørelsen og de elementer, man har taget 
hensyn til i forbindelse med afgørelsen, 
samt fristerne og mulighederne for at 
anfægte en sådan afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 
dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
nationalitet eller nationaliteter, alder, 
land og tidligere opholdssted eller 
opholdssteder, rejseruter og 
rejsedokumenter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 473
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 

udgår
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dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
nationalitet eller nationaliteter, alder, 
land og tidligere opholdssted eller 
opholdssteder, rejseruter og 
rejsedokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 
dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
nationalitet eller nationaliteter, alder, land 
og tidligere opholdssted eller 
opholdssteder, rejseruter og 
rejsedokumenter.

2. 1) Tredjelandsstatsborgere skal så 
vidt muligt og i det omfang, de er i stand 
til det, informere de kompetente 
myndigheder om de elementer, der er 
nødvendige for at fastslå eller kontrollere 
hans/hendes identitet, herunder hvor det 
er muligt dokumentation vedrørende 
nationalitet eller nationaliteter, alder, land 
og tidligere opholdssted eller 
opholdssteder, rejseruter og 
rejsedokumenter. Tredjelandsstatsborgere 
skal også være til stede og stå til rådighed 
under hele proceduren og skal så vidt 
muligt, og hvor det ikke bringer dennes 
rettigheder eller sikkerhed i fare, 
samarbejde om at indgive en anmodning 
om et gyldigt rejsedokument til 
tredjelandenes kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 
dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
nationalitet eller nationaliteter, alder, land 
og tidligere opholdssted eller 
opholdssteder, rejseruter og 
rejsedokumenter.

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 
dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
nationalitet eller nationaliteter, alder og 
muligheden for at kontrollere den oplyste 
alder ved hjælp af knogle- eller 
tandundersøgelser, land og tidligere 
opholdssted eller opholdssteder, rejseruter 
og rejsedokumenter og alle andre 
elementer, som medlemsstaterne finder 
relevante.

Or. fr

Ændringsforslag 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 
dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
nationalitet eller nationaliteter, alder, land 
og tidligere opholdssted eller 
opholdssteder, rejseruter og 
rejsedokumenter.

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 
dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
fødselsdato og fødested, nationalitet eller 
nationaliteter, land og tidligere opholdssted 
eller opholdssteder, rejseruter og 
rejsedokumenter samt biometriske 
oplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 477
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om 
konsekvenserne af ikke at overholde 
forpligtelsen omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om 
konsekvenserne af ikke at overholde 
forpligtelsen omhandlet i stk. 1.

3. Medlemsstaterne underretter 
skriftligt tredjelandsstatsborgerne på et 
sprog, de forstår, og i en præcis, 
gennemsigtig, forståelig og let tilgængelig 
form og i et tydeligt og ukompliceret sprog 
på grundlag af en standardskabelon, der 
udvikles af Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning. Hvor det er 
nødvendigt, skal denne information 
endvidere suppleres mundtligt og i en 
visuel form gennem videoer eller 
piktogrammer, og den skal tage højde for 
de individuelle omstændigheder, særlig 
når der er tale om sårbare personer. 
Denne information skal mindst omfatte en 
klar oversigt over 
tilbagesendelsesproceduren, personens 
rettigheder og forpligtelser under 
proceduren, , konsekvenserne af ikke at 
overholde en forpligtelse til at vende 
tilbage efter en afgørelse om 
tilbagesendelse, internationale 
organisationer, der kan rådgive, og 
mulighederne for bæredygtige 
tilbagesendelser såsom støtte og 
genintegrationsforanstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Dermed fastlægges der mere præcise elementer og formater for de oplysninger, der skal 
gives, hvilket også er i tråd med Europa-Parlamentets holdninger til formidling af 
oplysninger inden for det fælles europæiske asylsystem, som der allerede er opnået en delvis 
aftale om under trepartsproceduren.

Ændringsforslag 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om 
konsekvenserne af ikke at overholde 
forpligtelsen omhandlet i stk. 1.

3. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om 
konsekvenserne af ikke at overholde 
forpligtelsen omhandlet i stk. 1. Når der er 
tale om børn, skal oplysningerne gives på 
en børnevenlig måde og på et sprog, som 
de forstår, under overværelse af 
repræsentanter for børneværnet eller 
værgen.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at barnets tarv altid kommer i første række, bør der udpeges en 
værge for børn, der er blevet adskilt fra deres familier, og for uledsagede børn. Dette 
ændringsforslag er baseret på Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheders håndbog om værgemål for børn uden forældreomsorg, s. 26 ff.

Ændringsforslag 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om 
konsekvenserne af ikke at overholde 

3. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om 
konsekvenserne af ikke at overholde 
forpligtelsen omhandlet i stk. 1. 
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forpligtelsen omhandlet i stk. 1. Medlemsstaterne fastsætter, hvordan 
denne underretning skal gives.

Or. fr

Ændringsforslag 481
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger skal udleveres i god tid for at 
give tredjelandsstatsborgeren mulighed 
for at udøve de rettigheder, der garanteres 
i henhold til dette direktiv. Oplysningerne 
skal udleveres både mundtligt og 
skriftligt. Når der er tale om mindreårige, 
skal oplysningerne gives på en 
børnevenlig måde af ansatte, der er 
behørigt uddannede i europæisk og 
international 
menneskerettighedslovgivning samt 
europæisk og international flygtningeret, 
idet familiemedlemmer eller værgen 
inddrages.

Or. en

Ændringsforslag 482
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne stiller generelle 
informationsark med en forklaring af de 
centrale elementer i 
tilbagesendelsesproceduren til rådighed 
både i mundtlig og skriftlig form.

Or. en
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Ændringsforslag 483
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne stiller en 
sagsbehandler, som skal bistå den 
pågældende under proceduren, til 
rådighed for tredjelandsstatsborgeren i 
henhold til artikel 14.

Or. en

Ændringsforslag 484
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Medlemsstaterne giver 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
tilbagesendelsesproceduren, mulighed for 
at kommunikere med Den Internationale 
Organisation for Migration (IOM) og 
videregiver kontaktoplysninger på 
organisationer, der yder retshjælp eller 
rådgivning. Der ydes systematisk juridisk 
rådgivning og vejledning i alle 
procedurens faser, herunder om 
retsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 485
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Medlemsstaterne giver 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
tilbagesendelsesproceduren, adgang til 
sundhedspleje og alle andre sociale 
tjenesteydelser, de måtte have behov for.

Or. en

Ændringsforslag 486
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Retten til at blive hørt

Inden vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse indrømmes 
tredjelandsstatsborgeren ret til at blive 
hørt, navnlig vedrørende:
a) tredjelandsstatsborgerens regulære 
eller irregulære ophold
b) alle omstændigheder, der påvirker 
forpligtelsen til at udstede en afgørelse om 
tilbagesendelse i henhold til artikel 8, stk. 
2, 3, 4 og 5
c) tredjelandsstatsborgerens personlige 
eller familiemæssige situation
d) viljen til frivillig udrejse i henhold til 
artikel 9
e) eventuelle andre relevante oplysninger 
med henblik på at undgå overtrædelse af 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
nonrefoulementprincippet, retten til 
beskyttelse af familieliv og barnets tarv.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at indføre retten til at blive hørt for tredjelandsstatsborgere, 
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der er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse, som EU-Domstolen anerkendte i sag C-
249/13, Boudjlida og C-82/16, K.A. m.fl.

Ændringsforslag 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OPHØR AF ULOVLIGT OPHOLD OPHØR AF IRREGULÆRT OPHOLD

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovligt" anses ikke for at være relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele 
teksten blive erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's 
Generalforsamling og Den Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler 
samstemmigt anvendelsen af enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 488
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

OPHØR AF ULOVLIGT OPHOLD OPHØR AF IRREGULÆRT OPHOLD

Or. en

Ændringsforslag 489
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse 
om tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 

1. Inden medlemsstaterne træffer 
afgørelse om tilbagesendelse vedrørende 
enhver tredjelandsstatsborger med 
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ulovligt på deres område, jf. dog de 
undtagelser, der er anført i stk. 2-5.

irregulært ophold på deres område, jf. dog 
de undtagelser, der er anført i stk. 2-5, skal 
de altid kontrollere, om der er mulighed 
for at gøre personens ophold regulært på 
grundlag af dennes eksisterende 
tilknytning til medlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger uløseligt sammen med de til betragtning 4 fremsatte 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 490
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse 
om tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, jf. dog de 
undtagelser, der er anført i stk. 2-5.

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse 
om tilbagesendelse og frihedsberøvelse 
vedrørende enhver tredjelandsstatsborger, 
som opholder sig ulovligt på deres område, 
jf. dog de undtagelser, der er anført i stk. 2-
5.

Or. nl

Begrundelse

Som det er i dag, forbliver en afgørelse om tilbagesendelse uden en afgørelse om 
frihedsberøvelse i de fleste tilfælde tomme ord. Det er det, som gør den europæiske asylpolitik 
til en fiasko. Dette ændringsforslag følger anbefalingen i betragtning 28 om ikke at lægge 
hindringer i vejen for forberedelsen af tilbagesendelsen.

Ændringsforslag 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer afgørelse 1. Medlemsstaterne træffer afgørelse 
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om tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, jf. dog de 
undtagelser, der er anført i stk. 2-5.

om tilbagesendelse vedrørende enhver 
tredjelandsstatsborger med irregulært 
ophold på deres område, jf. dog de 
undtagelser, der er anført i stk. 2-5.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovligt" anses ikke for at være relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele 
teksten blive erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's 
Generalforsamling og Den Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler 
samstemmigt anvendelsen af enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 492
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, og som er i besiddelse af en 
gyldig opholdstilladelse eller anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, udstedt 
af en anden medlemsstat, skal anmodes 
om straks at begive sig til denne anden 
medlemsstats område. Efterkommer den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
dette krav, eller er den pågældende 
tredjelandsstatsborgers øjeblikkelige 
udrejse nødvendig af hensyn til den 
offentlige orden eller den nationale 
sikkerhed, finder stk. 1 anvendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 4.

Ændringsforslag 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, og som er i besiddelse af en gyldig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som 
giver ret til ophold, udstedt af en anden 
medlemsstat, skal anmodes om straks at 
begive sig til denne anden medlemsstats 
område. Efterkommer den pågældende 
tredjelandsstatsborger ikke dette krav, eller 
er den pågældende tredjelandsstatsborgers 
øjeblikkelige udrejse nødvendig af hensyn 
til den offentlige orden eller den nationale 
sikkerhed, finder stk. 1 anvendelse.

2. Tredjelandsstatsborgere med 
irregulært ophold på en medlemsstats 
område, og som er i besiddelse af en gyldig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som 
giver ret til ophold, udstedt af en anden 
medlemsstat, skal anmodes om straks at 
begive sig til denne anden medlemsstats 
område. Efterkommer den pågældende 
tredjelandsstatsborger ikke dette krav, eller 
er den pågældende tredjelandsstatsborgers 
øjeblikkelige udrejse nødvendig af hensyn 
til den offentlige orden eller den nationale 
sikkerhed, finder stk. 1 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovligt" anses ikke for at være relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele 
teksten blive erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's 
Generalforsamling og Den Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler 
samstemmigt anvendelsen af enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 494
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efterkommer den pågældende 
tredjelandsstatsborger ikke dette krav, 
skal stk. 1 finde anvendelse, og den 
medlemsstat, der traf afgørelsen om 
tilbagesendelse, skal indlede en høring i 
overensstemmelse med artikel 10 i 
forordning (EU) 2018/1860.
Når den medlemsstat, der har udstedt 
opholdstilladelsen eller en anden 
tilladelse, der giver ret til ophold, 
meddeler den medlemsstat, der har truffet 



PE658.738 218/358AM\1214327DA.doc

DA

afgørelsen om tilbagesendelse, at den 
opretholder tilladelsen, eller når der ikke 
træffes afgørelse inden for den frist, der 
er fastsat i artikel 10, litra e), i forordning 
(EU) 2018/1860, er den pågældende 
medlemsstat forpligtet til at tillade 
tredjelandsstatsborgeren at rejse ind på 
dens område.

Or. en

Begrundelse

Da forordningen kun fastsætter regler for høringen mellem medlemsstaterne, bør direktivet 
indeholde en bestemmelse om, at medlemsstaten bør tillade tredjelandsstatsborgeren at rejse 
ind på dens område, hvilket er den logiske konsekvens af den procedure, der blev indledt med 
forordning (EU) 2018/1860, i de tilfælde, hvor den gyldige opholdstilladelse eller anden 
tilladelse ikke blev trukket tilbage. Da IS-lovgivningen om tilbagesendelse blev offentliggjort 
den 28. november 2018 i henhold til det af Kommissionen fremsatte forslag om 
tilbagesendelse, er det vigtigt at sammenkæde de to akter, da de begge berører 
problemstillingen vedrørende tilbagesendelse og af hensyn til den retlige sammenhæng.

Ændringsforslag 495
Pietro Bartolo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan undlade at 
træffe afgørelse om tilbagesendelse af en 
tredjelandsstatsborger, der opholder sig 
ulovligt på deres område, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
tilbagetages af en anden medlemsstat i 
henhold til bilaterale aftaler eller 
ordninger, der er gældende den 13. januar 
2009. I så fald anvender den medlemsstat, 
der har tilbagetaget den pågældende 
tredjelandsstatsborger, stk. 1.

3. Medlemsstaterne kan undlade at 
træffe afgørelse om tilbagesendelse af en 
tredjelandsstatsborger, der opholder sig 
ulovligt på deres område, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
tilbagetages af en anden medlemsstat i 
henhold til bilaterale aftaler, der er 
gældende den 13. januar 2009. 
Medlemsstatens beslutning om ikke at 
vedtage en afgørelse om tilbagesendelse i 
henhold til en bilateral aftale skal være 
skriftlig og ledsaget af en tilstrækkelig 
begrundelse og skal tage højde for alle 
proceduremæssige og materielle 
garantier, der er indrømmet i dette 
direktiv og i EU-retten. Sådanne 
beslutninger kan aldrig berøre adgangen 
til proceduren for international 
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beskyttelse og mindreåriges rettigheder.

Or. it

Begrundelse

Det er alene tilbagetagelsesaftaler, der muliggør en demokratisk og parlamentarisk kontrol. 
Enhver afgørelse om ikke-tilbagesendelse skal respektere alle proceduremæssige og 
materielle garantier og iagttage princippet om den mindreåriges tarv. Ændringsforslaget er 
knyttet til ændringsforslagene til betragtning 16 og 19 vedrørende afgørelser om 
tilbagesendelse og muligheden for at påklage disse.

Ændringsforslag 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan undlade at 
træffe afgørelse om tilbagesendelse af en 
tredjelandsstatsborger, der opholder sig 
ulovligt på deres område, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
tilbagetages af en anden medlemsstat i 
henhold til bilaterale aftaler eller 
ordninger, der er gældende den 13. januar 
2009 . I så fald anvender den medlemsstat, 
der har tilbagetaget den pågældende 
tredjelandsstatsborger, stk. 1.

3. Medlemsstaterne kan undlade at 
træffe afgørelse om tilbagesendelse af en 
tredjelandsstatsborger med irregulært 
ophold på deres område, hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
tilbagetages af en anden medlemsstat i 
henhold til bilaterale aftaler eller 
ordninger, der er gældende den 13. januar 
2009 . I så fald anvender den medlemsstat, 
der har tilbagetaget den pågældende 
tredjelandsstatsborger, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovligt" anses ikke for at være relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele 
teksten blive erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's 
Generalforsamling og Den Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler 
samstemmigt anvendelsen af enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 497
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan når som 
helst af menneskelige, humanitære eller 
andre grunde beslutte at tildele en 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, en selvstændig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, 
som giver ret til ophold. I så fald træffes 
der ikke afgørelse om tilbagesendelse. 
Hvis der allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen, eller 
den stilles i bero i den periode, hvor 
opholdstilladelsen eller en anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, er 
gyldig.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Asylproceduren giver i sig selv tilstrækkelige garantier for, at der tages hensyn til 
tredjelandsstatsborgerens individuelle situation. Dette ændringsforslag er knyttet til 
betragtning 28, som allerede henviser til en individuel vurdering.

Ændringsforslag 498
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan når som helst 
af menneskelige, humanitære eller andre 
grunde beslutte at tildele en 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, en selvstændig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som 
giver ret til ophold. I så fald træffes der 
ikke afgørelse om tilbagesendelse. Hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen, eller 
den stilles i bero i den periode, hvor 
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, er gyldig.

4. Medlemsstaterne skal altid 
undersøge, om der af menneskelige, 
humanitære, rettighedsbaserede eller andre 
grunde kan tildeles en 
tredjelandsstatsborger med irregulært 
ophold på deres område en selvstændig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som 
giver ret til ophold. I så fald træffes der 
ikke afgørelse om tilbagesendelse. Hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen, eller 
den stilles i bero i den periode, hvor 
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, er gyldig.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 4.

Ændringsforslag 499
Pietro Bartolo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan når som helst 
af menneskelige, humanitære eller andre 
grunde beslutte at tildele en 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, en selvstændig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som 
giver ret til ophold. I så fald træffes der 
ikke afgørelse om tilbagesendelse. Hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen, eller 
den stilles i bero i den periode, hvor 
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, er gyldig.

4. Medlemsstaterne skal under alle 
omstændigheder af menneskelige, 
humanitære eller andre grunde overveje at 
tildele en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på deres område, en 
selvstændig opholdstilladelse eller anden 
tilladelse, som giver ret til ophold. I så fald 
træffes der ikke afgørelse om 
tilbagesendelse. Hvis der allerede er truffet 
afgørelse om tilbagesendelse, ophæves 
afgørelsen, eller den stilles i bero i den 
periode, hvor opholdstilladelsen eller en 
anden tilladelse, som giver ret til ophold, er 
gyldig.

Or. it

Begrundelse

Den foreliggende formulering giver medlemsstaterne vide skønsbeføjelser til at afgøre, om de 
skal klage eller ej over en tilladelse, der er givet af menneskelige og humanitære grunde. 
Dette ændringsforslag er knyttet til ændringerne af betragtning 19 vedrørende suspension af 
afgørelsen af andre årsager.

Ændringsforslag 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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4. Medlemsstaterne kan når som helst 
af menneskelige, humanitære eller andre 
grunde beslutte at tildele en 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt på deres område, en selvstændig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som 
giver ret til ophold. I så fald træffes der 
ikke afgørelse om tilbagesendelse. Hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen, eller 
den stilles i bero i den periode, hvor 
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, er gyldig.

4. Medlemsstaterne kan når som helst 
af menneskelige, humanitære eller andre 
grunde beslutte at tildele en 
tredjelandsstatsborger med irregulært 
ophold på deres område en selvstændig 
opholdstilladelse eller anden tilladelse, som 
giver ret til ophold. I så fald træffes der 
ikke afgørelse om tilbagesendelse. Hvis der 
allerede er truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, ophæves afgørelsen, eller 
den stilles i bero i den periode, hvor 
opholdstilladelsen eller en anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, er gyldig.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovligt" anses ikke for at være relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele 
teksten blive erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's 
Generalforsamling og Den Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler 
samstemmigt anvendelsen af enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 501
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, er genstand for en igangværende 
procedure for fornyelse af sin 
opholdstilladelse eller af en anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, 
overvejer den pågældende medlemsstat at 
undlade at træffe afgørelse om 
tilbagesendelse, indtil den igangværende 
procedure er afsluttet.

5. Hvis en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, er genstand for en igangværende 
procedure for fornyelse af sin 
opholdstilladelse eller af en anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, vil en 
afgørelse om tilbagesendelse afslutte 
denne procedure.

Or. nl

Begrundelse

Sammenblandingen af forskellige procedurer for at underminere asylpolitikken bør undgås. 
Dette ændringsforslag er nødvendigt for at nå målet i betragtning 3.
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Ændringsforslag 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis en tredjelandsstatsborger, som 
opholder sig ulovligt på en medlemsstats 
område, er genstand for en igangværende 
procedure for fornyelse af sin 
opholdstilladelse eller af en anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, 
overvejer den pågældende medlemsstat at 
undlade at træffe afgørelse om 
tilbagesendelse, indtil den igangværende 
procedure er afsluttet.

5. Hvis en tredjelandsstatsborger med 
irregulært ophold på en medlemsstats 
område er genstand for en igangværende 
procedure for fornyelse af sin 
opholdstilladelse eller af en anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, 
overvejer den pågældende medlemsstat at 
undlade at træffe afgørelse om 
tilbagesendelse, indtil den igangværende 
procedure er afsluttet.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovligt" anses ikke for at være relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele 
teksten blive erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's 
Generalforsamling og Den Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler 
samstemmigt anvendelsen af enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 503
Isabel Santos

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af 
en tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus 
eller subsidiær beskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om anerkendelse].

udgår
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Or. pt

Ændringsforslag 504
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af 
en tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus 
eller subsidiær beskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om anerkendelse].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 505
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af 
en tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus 
eller subsidiær beskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om anerkendelse].

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse i henhold til deres 
nationale lovgivning:

Or. en

Ændringsforslag 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus 
eller subsidiær beskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om anerkendelse].

Medlemsstaterne kan træffe en afgørelse 
om tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold.

Or. en

Ændringsforslag 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) .../... [forordningen 
om anerkendelse].

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) .../... [forordningen 
om anerkendelse], men kun i de tilfælde, 
hvor der i forbindelse med asylproceduren 
er blevet foretaget en individuel vurdering 
af nonrefoulementprincippets fulde 
anvendelsesområde i henhold til 
europæisk og national lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne træffe en afgørelse om tilbagesendelse umiddelbart efter eller 
samtidig med afgørelsen om ophør af lovligt ophold; dette skal dog ikke være obligatorisk, da 
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individuelle omstændigheder i visse tilfælde kan tale imod det. Derudover er det ikke alle 
medlemsstater, der i forbindelse med asylproceduren eller afsigelse af afgørelsen om 
afvisning eller ophør af lovligt ophold foretager en komplet vurdering af refoulement i 
henhold til gældende EU-ret for tilbagesendelser. En sådan øjeblikkelig afsigelse af en 
afgørelse om tilbagesendelse bør ikke gå ud over muligheden for at indgive en appel eller 
retten til at forblive på området under behandlingen af sådanne appelsager.

Ændringsforslag 508
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) .../... [forordningen 
om anerkendelse].

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) .../... [forordningen 
om anerkendelse] med henblik på at sikre 
gnidningsfrie procedurer, der også er i de 
tilbagevendende personers interesse.

Or. en

Ændringsforslag 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) .../... 
[kvalifikationsforordningen].

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse samtidig med eller 
umiddelbart efter vedtagelsen af en 
afgørelse om ophør af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus eller 
subsidiær beskyttelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) .../... 
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[kvalifikationsforordningen].

Or. fr

Ændringsforslag 510
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i samme retsakt, som omfatter 
afgørelsen om ophør eller nægtelse af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at tilkende 
en tredjelandsstatsborger flygtningestatus 
eller subsidiær beskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [kvalifikationsforordningen], eller

Or. en

Ændringsforslag 511
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sammen med eller uden unødig 
forsinkelse efter vedtagelsen af en 
afgørelse om ophør eller nægtelse af en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at tilkende 
en tredjelandsstatsborger flygtningestatus 
eller subsidiær beskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [kvalifikationsforordningen].

Or. en

Ændringsforslag 512
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne træffer afgørelse 
om tilbagesendelse sammen med en en 
afgørelse om at bringe en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, en afgørelse om udsendelse og/eller 
en afgørelse om indrejseforbud i en og 
samme administrative eller retslige 
afgørelse eller retsakt i henhold til deres 
nationale lovgivning.

Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne træffer afgørelse om 
tilbagesendelse sammen med en afgørelse 
om at bringe en tredjelandsstatsborgers 
lovlige ophold til ophør, en afgørelse om 
udsendelse og/eller en afgørelse om 
indrejseforbud i en og samme 
administrative eller retslige afgørelse eller 
retsakt i henhold til deres nationale 
lovgivning, jf. dog de 
retssikkerhedsgarantier, der gælder i 
henhold til kapitel III og andre relevante 
bestemmelser i EU-retten og den 
nationale lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 513
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne træffer afgørelse 
om tilbagesendelse sammen med en en 
afgørelse om at bringe en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, en afgørelse om udsendelse 
og/eller en afgørelse om indrejseforbud i 
en og samme administrative eller retslige 
afgørelse eller retsakt i henhold til deres 
nationale lovgivning.

Dette direktiv må under ingen 
omstændigheder påvirke de rettigheder, 
der er sikret ved artikel 47 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, ved at 
mindske omfanget af og adgangen til de 
effektive retsmidler, der i henhold til 
national lovgivning står til rådighed for 
deres egne borgere.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 16.

Ændringsforslag 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første og andet afsnit berører ikke de 
garantier, der gælder i henhold til kapitel 
III og i henhold til andre relevante 
bestemmelser i EU-retten og national ret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 515
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første og andet afsnit berører ikke de 
garantier, der gælder i henhold til kapitel 
III og i henhold til andre relevante 
bestemmelser i EU-retten og national ret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6a. Medlemsstaterne kan anerkende 
enhver afgørelse om tilbagesendelse, der 
er truffet i overensstemmelse med stk. 1 af 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater i henhold til Rådets 
direktiv 2001/40/EF. I så fald foretages 
tilbagesendelsen i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning i den 
medlemsstat, der gennemfører 
tilbagesendelsesproceduren.

Or. fr

Ændringsforslag 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Medlemsstaterne samarbejder om 
nødvendigt gennem udpegede 
kontaktpunkter med henblik på at lette 
gennemførelsen af afgørelser om 
tilbagesendelse. Medlemsstaterne kan 
navnlig samarbejde ved at tillade transit 
gennem en anden medlemsstats område 
for at efterkomme en afgørelse om 
tilbagesendelse eller indhente 
rejsedokumenter. De nærmere vilkår for 
et sådant samarbejde kan fastsættes i 
bilaterale eller multilaterale aftaler og 
kan omfatte betingelser vedrørende 
ledsagelse, svarfrister og tilknyttede 
omkostninger.

Or. fr

Ændringsforslag 518
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1



AM\1214327DA.docx 231/358 PE658.738

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til tredive dage, jf. dog de undtagelser, der 
er anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne 
kan i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at en sådan frist kun indrømmes efter 
begæring fra den pågældende 
tredjelandsstatsborger. I så fald 
underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til seks måneder, jf. dog de undtagelser, 
der er anført i stk. 2 og 4.

Or. en

Ændringsforslag 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til tredive dage, jf. dog de undtagelser, der 
er anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne kan 
i deres nationale lovgivning fastsætte, at en 
sådan frist kun indrømmes efter begæring 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger. 
I så fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til tredive dage, jf. dog de undtagelser, der 
er anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne kan 
i deres nationale lovgivning fastsætte, at en 
sådan frist kun indrømmes efter begæring 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger. 
I så fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring og om programmerne for 
frivillig tilbagevenden på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren med ulovligt 
ophold forstår, og så betids, at den 
pågældende har mulighed for at udøve de 
rettigheder, der er indrømmet i dette 
direktiv.

Or. it

Ændringsforslag 520
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Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en afgørelse om tilbagesendelse 
fastsættes en passende frist for frivillig 
udrejse på op til tredive dage, jf. dog de 
undtagelser, der er anført i stk. 2 og 4. 
Medlemsstaterne kan i deres nationale 
lovgivning fastsætte, at en sådan frist kun 
indrømmes efter begæring fra den 
pågældende tredjelandsstatsborger. I så 
fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

Medlemsstaterne skal efter en konkret og 
individuel vurdering fastsætte en passende 
frist for frivillig udrejse i forbindelse med 
en afgørelse om tilbagesendelse på højst 
tredive dage, jf. dog de undtagelser, der er 
anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne kan i 
deres nationale lovgivning fastsætte, at en 
sådan frist kun indrømmes efter begæring 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger. 
I så fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for i individuelle tilfælde at vurdere det passende antal 
dage i hver enkelt afgørelse om tilbagesendelse. Teksten var ikke klar nok på dette punkt. 
Endvidere er fristen på højst 30 dage afgørende med henblik på at sikre en effektiv 
tilbagesendelse.

Ændringsforslag 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til tredive dage, jf. dog de undtagelser, der 
er anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne 
kan i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at en sådan frist kun indrømmes efter 
begæring fra den pågældende 
tredjelandsstatsborger. I så fald underretter 
medlemsstaterne de pågældende 

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på 
tredive dage, jf. dog de undtagelser, der er 
anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne skal 
som hovedregel indrømme en sådan frist 
uden at stille krav om, at en 
tredjelandsstatsborger fremsætter begæring 
herom. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om denne frist 
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tredjelandsstatsborgere om muligheden 
for at indgive en sådan begæring.

for frivillig udrejse.

Or. en

Begrundelse

As voluntary departure is the most (cost) efficient option, as underlined by various reports 
and by the EP impact assessment, this should always be given the full opportunity and 
priority, rather than limiting it. Making 30 days the standard applicable time frame will allow 
for clarity and will give actual opportunity for voluntary departure to materialise, as this is 
often a lengthy process of decision-making and arranging practicalities. Moreover, to fully 
facilitate voluntary departure, the 30 period should be granted as a general rule, not merely 
after an application for it by the third country national. This would also limit the burden on 
the Member States, as no separate application procedure will need to be set up.

Ændringsforslag 522
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en afgørelse om tilbagesendelse 
fastsættes en passende frist for frivillig 
udrejse på op til tredive dage, jf. dog de 
undtagelser, der er anført i stk. 2 og 4. 
Medlemsstaterne kan i deres nationale 
lovgivning fastsætte, at en sådan frist kun 
indrømmes efter begæring fra den 
pågældende tredjelandsstatsborger. I så 
fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

Under særlige omstændigheder kan der i 
en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til tredive dage. Medlemsstaterne kan i 
deres nationale lovgivning fastsætte, at en 
sådan frist kun indrømmes efter begæring 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger. 
I så fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

Or. nl

Ændringsforslag 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til tredive dage, jf. dog de undtagelser, der 
er anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne kan 
i deres nationale lovgivning fastsætte, at en 
sådan frist kun indrømmes efter begæring 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger. 
I så fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på 
tredive dage, jf. dog de undtagelser, der er 
anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne kan i 
deres nationale lovgivning fastsætte, at en 
sådan frist kun indrømmes efter begæring 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger. 
I så fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

Or. en

Ændringsforslag 524
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i første afsnit omhandlede frist 
udelukker ikke, at de pågældende 
tredjelandsstatsborgere kan udrejse 
tidligere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 525
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varigheden af fristen for frivillig udrejse 
fastsættes under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag, idet der navnlig tages hensyn til 
udsigten til den pågældendes 
tilbagevenden.

udgår
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Or. nl

Begrundelse

Asylpolitikken kræver forenklede, klare procedurer, hvor lige rettigheder er af afgørende 
betydning.

Ændringsforslag 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varigheden af fristen for frivillig udrejse 
fastsættes under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag, idet der navnlig tages hensyn til 
udsigten til den pågældendes 
tilbagevenden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Selv om det uden tvivl er vigtigt at fastsætte en frist på baggrund af de personlige forhold, er 
det ikke nødvendigt at indføre dette som en hovedregel, da en frist på 30 dage i princippet 
altid bør indrømmes. I ekstraordinære tilfælde med kortere frister som anført i 
ændringsforslaget til artikel 9, stk. 4, nedenfor, bør der altid foretages en individuel 
vurdering.

Ændringsforslag 527
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varigheden af fristen for frivillig udrejse 
fastsættes under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag, idet der navnlig tages hensyn til 
udsigten til den pågældendes 
tilbagevenden.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varigheden af fristen for frivillig udrejse 
fastsættes under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag, idet der navnlig tages hensyn til 
udsigten til den pågældendes 
tilbagevenden.

Varigheden af fristen for frivillig udrejse 
fastsættes under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag.

Or. fr

Ændringsforslag 529
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne forlænger, hvor 
dette er nødvendigt, fristen for frivillig 
udrejse i en passende periode under 
hensyntagen til de særlige forhold i den 
enkelte sag såsom opholdets varighed, 
eventuelle skolesøgende børn og 
eventuelle andre familiemæssige og 
sociale tilknytninger.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det er en fordel for børnene, at de kan genoptage deres uddannelse hurtigst muligt i deres 
hjemland med deres kulturelle traditioner og på deres modersmål. Proceduren bør være så 
kort, at der under proceduren ikke kan knyttes yderligere familiemæssige og sociale bånd, 
som man kan påberåbe sig for at kræve permanent ophold efter et afslag. Dette 
ændringsforslag fjerner muligheden for forlængelse af grunde, der er i strid med målet i 
betragtning 3.
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Ændringsforslag 530
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne forlænger, hvor 
dette er nødvendigt, fristen for frivillig 
udrejse i en passende periode under 
hensyntagen til de særlige forhold i den 
enkelte sag såsom opholdets varighed, 
eventuelle skolesøgende børn og eventuelle 
andre familiemæssige og sociale 
tilknytninger.

2. Medlemsstaterne forlænger, hvor 
dette er nødvendigt, fristen for frivillig 
udrejse i en passende periode under 
hensyntagen til de særlige forhold i den 
enkelte sag såsom opholdets varighed, 
eventuelle skolesøgende børn, eventuelle 
andre familiemæssige og sociale 
tilknytninger, sygdom samt 
hospitalsindlæggelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 4.

Ændringsforslag 531
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I perioden for frivillig udrejse kan 
der pålægges visse forpligtelser med sigte 
på at undgå risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, såsom en pligt til regelmæssigt 
at melde sig hos myndighederne, til at stille 
en passende økonomisk garanti, til at 
indlevere dokumenter eller til at opholde 
sig et bestemt sted.

3. I perioden for frivillig udrejse kan 
der pålægges visse forpligtelser med sigte 
på at undgå risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, såsom en pligt til regelmæssigt 
at melde sig hos myndighederne, til at stille 
en passende økonomisk garanti i henhold 
til tredjelandsstatsborgerens forhold, til at 
indlevere dokumenter eller til at opholde 
sig et bestemt sted.

Or. en



PE658.738 238/358AM\1214327DA.doc

DA

Ændringsforslag 532
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne indrømmer ikke 
en frist for frivillig udrejse i følgende 
tilfælde:

udgår

a) hvis der er risiko for, at den 
pågældende vil forsvinde, som fastslået i 
overensstemmelse med artikel 6
b) hvis en ansøgning om lovligt ophold er 
blevet afvist som åbenbart grundløs eller 
svigagtig
c) hvis tredjelandsstatsborgeren udgør en 
risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne indrømmer ikke 
en frist for frivillig udrejse i følgende 
tilfælde:

4. Der kan i ekstraordinære tilfælde 
endvidere indrømmes en kortere frist for 
frivillig udrejse på ikke mindre end 15 
dage på grundlag af en individuel 
vurdering af udsigten til den pågældendes 
tilbagevenden. Der kan alene indrømmes 
en frist, som er kortere end 15 dage, 
såfremt det på grundlag af en individuel 
vurdering konkluderes, at følgende 
tilfælde finder anvendelse:

Or. en
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Ændringsforslag 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne indrømmer ikke 
en frist for frivillig udrejse i følgende 
tilfælde:

4. Medlemsstaterne kan indrømme en 
frist for frivillig udrejse på ikke mindre 
end syv dage og rent undtagelsesvist 
undlade at fastsætte en frist for frivillig 
udrejse i følgende tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis der er risiko for, at den 
pågældende vil forsvinde, som fastslået i 
overensstemmelse med artikel 6

a) hvis det klart fremgår, at 
tilbagevendelsesrelaterede 
foranstaltninger, der anvendes i henhold 
til direktivet, ikke er blevet overholdt, eller 
at en foranstaltning, der har til formål at 
forhindre risikoen for, at den pågældende 
vil forsvinde, ikke er blevet overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis en ansøgning om lovligt 
ophold er blevet afvist som åbenbart 
grundløs eller svigagtig

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis en ansøgning om lovligt 
ophold er blevet afvist som åbenbart 
grundløs eller svigagtig

b) hvis en ansøgning om lovligt 
ophold er blevet afvist som svigagtig

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med det fremsatte 
ændringsforslag til artikel 9, stk. 4, vedrørende kortere frister for frivillig udrejse. Det er 
nødvendigt at slette tilfælde, som er "åbenbart grundløse", da dette i sammenhæng med de 
fremsatte forslag til forordning om asylprocedurer kan omfatte alle asylansøgninger fra 
"sikre" tredjelande/oprindelseslande, hvilket derved kunne resultere i, at store grupper af 
asylansøgere ikke ville få mulighed for at udrejse frivilligt.

Ændringsforslag 538
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis tredjelandsstatsborgeren udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

c) hvis tredjelandsstatsborgeren udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed eller er blevet dømt for en 
strafbar handling, der kan straffes med en 
maksimumstraf på mindst tre års fængsel.

Or. en

Begrundelse

Det præciseres med indførelsen af denne sætning, at en eventuel strafbar handling, der kan 
straffes med en maksimumstraf på mindst tre års fængsel, også bør have indvirkning på 
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afgørelsen om tilbagesendelse for den pågældende person. Det samme gælder de øvrige dele 
af dette direktiv, hvori denne sætning indgår.

Ændringsforslag 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvis tredjelandsstatsborgeren udgør 
en risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

c) hvis den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en reel og 
aktuel risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 540
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis der gives afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse i 
de i artikel 39, stk. 1c, stk. 1d, eller stk. 1f, 
i forordning (EU) …/… [forordning om 
asylprocedurer] omhandlede tilfælde, 
eller hvis der gives afslag på en ansøgning 
om international beskyttelse efter en 
fremskyndet behandlingsprocedure i de i 
artikel 40, stk. 1b, stk. 1c, eller stk. 1d, i 
forordning (EU) …/… [forordning om 
asylprocedurer] omhandlede tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Da tilbagesendelsesdirektivet hænger delvist sammen med asylprocedureforordningen, bør 
tilbagesendelsesdirektivet bringes på linje med Europa-Parlamentets holdning til 
asylprocedureforordningen. Vi tilføjer derfor de nødvendige forbindelser i dette direktiv til 
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artikel 39 i asylprocedureforordningen om underforstået tilbagetrækning af ansøgninger og 
til artikel 40 i samme forordning om en fremskyndet behandlingsprocedure.

Ændringsforslag 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Dette bør navnlig gælde for 
tredjelandsstatsborgere, der har begået 
strafbare handlinger i flere medlemsstater 
eller strafbare handlinger i tilknytning til 
terrorisme eller grov kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Dette bør endvidere gælde for 
tredjelandsstatsborgeren, der er blevet 
dømt for at have begået socialt bedrageri 
ved at anvende flere forskellige 
identiteter.

Or. en

Ændringsforslag 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. 5. Hvis der i en afgørelse om 
tilbagesendelse er fastsat en frist for 
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frivillig udrejse, og såfremt den 
tredjelandsstatsborger, som er genstand 
for denne afgørelse, ikke udgør en trussel 
mod den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller medlemsstaternes 
nationale sikkerhed, kan vedkommende 
inden for denne frist og udelukkende med 
henblik på denne afgørelses fuldbyrdelse 
foretage transit gennem en anden 
medlemsstats område end den, der har 
truffet afgørelsen.
Medlemsstaterne kan kræve, at en sådan 
transit kun kan ske efter deres 
forudgående samtykke.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og hinanden om 
indførelsen eller ophævelsen af en pligt til 
at indhente deres forudgående samtykke 
til en tredjelandsstatsborgers transit 
gennem deres område.

Or. pl

Ændringsforslag 544
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan beslutte ikke 
at indrømme en frist for frivillig udrejse, 
når den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en reel og 
umiddelbar risiko for den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 9, stk. 4.
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Ændringsforslag 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. 5. Hvis der på en medlemsstats 
område opdages en 
tredjelandsstatsborger:
a) for hvilken en anden medlemsstat har 
truffet en afgørelse om tilbagesendelse 
uden en tidsfrist for frivillig udrejse,
b) som, til trods for at vedkommende er 
genstand for en afgørelse om 
tilbagesendelse truffet af en anden 
medlemsstat, hvor der er fastsat en frist 
for frivillig udrejse, ikke har fået tilladelse 
til transit gennem den pågældende 
medlemsstats område, såfremt et sådant 
samtykke er påkrævet,
c) som anses for at være en trussel mod 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed i 
den pågældende medlemsstat,
kan den pågældende medlemsstat enten 
anvende proceduren i Rådets direktiv 
2001/40/EF eller tilbagesende 
tredjelandsstatsborgeren til den 
medlemsstat, der har truffet afgørelsen.

Or. pl

Ændringsforslag 546
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at 
fuldbyrde afgørelsen om tilbagesendelse, 
hvis der ikke er indrømmet en frist for 

udgår
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frivillig udrejse i henhold til artikel 9, stk. 
4, eller hvis forpligtelsen til at vende 
tilbage ikke er blevet opfyldt inden for den 
frist for frivillig udrejse, som er 
indrømmet i henhold til artikel 9. De 
pågældende foranstaltninger skal omfatte 
alle foranstaltninger, der er nødvendige 
for at bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

Or. en

Ændringsforslag 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument. 
Medlemsstaterne skal derudover 
intensivere deres samarbejde, herunder 
via informationsudveksling og anvendelse 
af direktiv 2001/40/EF om gensidig 
anerkendelse af afgørelser om udvisning 
af tredjelandsstatsborgere, i 
overensstemmelse med grundlæggende 
rettighedsgarantier.
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Or. en

Ændringsforslag 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. 
Tredjelandsstatsborgere, der er blevet 
dømt for grove og gentagne strafbare 
handlinger, navnlig terrorisme, bør 
prioriteres. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

Or. en

Ændringsforslag 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
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hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument, herunder 
sanktioner, hvis medlemsstatens nationale 
lovgivning foreskriver sådanne.

Or. fr

Ændringsforslag 550
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse. De 
pågældende foranstaltninger skal omfatte 
alle foranstaltninger, der er nødvendige for 
frihedsberøvelsen af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold og for at bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

Or. nl

Begrundelse

Tvangsmæssig tilbagesendelse er en nødvendig del af et effektivt asylsystem. Kun i 
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ekstraordinære situationer kan en frist for frivillig udrejse overvejes.

Ændringsforslag 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovligt" anses ikke for at være relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele 
teksten blive erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's 
Generalforsamling og Den Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler 
samstemmigt anvendelsen af enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 552
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med forbehold af de øvrige 
tilfælde i henhold til EU-retten og 
international ret, hvor udsendelse af en 
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tredjelandsstatsborger ikke er tilladt, og i 
tillæg til de tilfælde, der henhører under 
anvendelsesområdet for subsidiær 
beskyttelse, er en afgørelse om 
tilbagesendelse og udsendelse af en 
tredjelandsstatsborger til et tredjeland 
eller område, der er omfattet af restriktive 
foranstaltninger, truffet af EU i henhold 
til artikel 215 i TEUF eller til afsnit V i 
kapitel 2 i TEU samt af restriktive 
foranstaltninger vedtaget af FN's 
Sikkerhedsråd i henhold til kapitel VII i 
FN-pagten, forbudt – uden undtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 553
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Har medlemsstaten indrømmet en 
frist for frivillig udrejse i henhold til artikel 
9, kan afgørelsen om tilbagesendelse først 
fuldbyrdes efter fristens udløb, medmindre 
der inden for denne frist opstår en af de i 
artikel 9, stk. 4, omhandlede risici.

2. Har medlemsstaten indrømmet en 
frist for frivillig udrejse i henhold til artikel 
9, kan afgørelsen om tilbagesendelse først 
fuldbyrdes efter fristens udløb, medmindre 
der inden for denne frist opstår en af de i 
artikel 9, stk. 4a, omhandlede risici.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 9, stk. 4a.

Ændringsforslag 554
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Medlemsstaterne kan vedtage en 
særskilt administrativ eller retslig 
afgørelse eller retsakt om udsendelse.

3. Medlemsstaterne bør også vedtage 
en udsendelse i afgørelsen om 
tilbagesendelse.

Or. nl

Begrundelse

Dette fører til administrativ forenkling og en klarere og mere retfærdig retlig situation for 
alle tredjelandsstatsborgere. Dette ændringsforslag er nødvendigt for at opnå en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, sådan som der gives udtryk for i betragtning 3.

Ændringsforslag 555
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne som en sidste 
udvej anvender tvangsforanstaltninger til 
at gennemføre udsendelsen af en 
tredjelandsstatsborger, som modsætter sig 
udsendelse, skal sådanne foranstaltninger 
stå i rimeligt forhold til det formål, der 
søges opnået, og holdes inden for 
grænserne af rimelig magtanvendelse. 
Foranstaltningerne gennemføres i 
henhold til den nationale lovgivning i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med behørig respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed og fysiske integritet.

4. Medlemsstaterne må aldrig 
anvende tvangsforanstaltninger til at 
gennemføre udsendelsen af en 
tredjelandsstatsborger. Medlemsstaterne 
skal altid overholde de grundlæggende 
rettigheder med behørig respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed og fysiske integritet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 40.

Ændringsforslag 556
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
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Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når medlemsstaterne som en sidste 
udvej anvender tvangsforanstaltninger til at 
gennemføre udsendelsen af en 
tredjelandsstatsborger, som modsætter sig 
udsendelse, skal sådanne foranstaltninger 
stå i rimeligt forhold til det formål, der 
søges opnået, og holdes inden for 
grænserne af rimelig magtanvendelse. 
Foranstaltningerne gennemføres i henhold 
til den nationale lovgivning i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder og med behørig respekt for den 
pågældende tredjelandsstatsborgers 
værdighed og fysiske integritet.

4. Når medlemsstaterne anvender 
tvangsforanstaltninger til at gennemføre 
udsendelsen af en tredjelandsstatsborger, 
som modsætter sig udsendelse, skal 
sådanne foranstaltninger stå i rimeligt 
forhold til det formål, der søges opnået, og 
holdes inden for grænserne af rimelig 
magtanvendelse. Foranstaltningerne 
gennemføres i henhold til den nationale 
lovgivning i overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder og med behørig 
respekt for den pågældende 
tredjelandsstatsborgers værdighed og 
fysiske integritet.

Or. nl

Begrundelse

Tvungen repatriering af den illegale indvandrer bør være første valg. Dette ændringsforslag 
er nødvendigt for at opnå en effektiv tilbagesendelsespolitik, sådan som der gives udtryk for i 
betragtning 3.

Ændringsforslag 557
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved gennemførelsen af 
udsendelser med fly tager 
medlemsstaterne hensyn til de fælles 
retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser 
i forbindelse med fælles udsendelse med 
fly, der er knyttet som bilag til beslutning 
2004/573/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med det fremsatte 
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ændringsforslag til betragtning 40.

Ændringsforslag 558
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sørger for en 
effektiv ordning for tilsyn med 
tvangsmæssig tilbagesendelse.

6. Medlemsstaterne skal sikre, at der 
føres tilsyn med tilbagesendelser ved 
hjælp af uafhængige nationale 
menneskerettighedsinstitutioner. 
Medlemsstaterne skal sikre, at alle 
tilbagesendelser overvåges af uafhængige 
observatører af tilbagesendelser, der er 
behørigt uddannede i EU-retten og 
lovgivningen vedrørende de internationale 
grundlæggende rettigheder samt 
flygtningelovgivningen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 4.

Ændringsforslag 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sørger for en 
effektiv ordning for tilsyn med 
tvangsmæssig tilbagesendelse.

6. Medlemsstaterne sørger for en 
effektiv ordning for tilsyn med 
tvangsmæssig tilbagesendelse. Denne 
ordning betyder ikke, at der systematisk 
føres tilsyn med alle tvangsmæssige 
tilbagesendelser.

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag uddyber betragtning (4) og tydeliggør omfanget af de deraf følgende 
forpligtelser.

Ændringsforslag 560
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De uafhængige observatører af 
tilbagesendelser skal foretage 
inspektioner, også uanmeldte, af 
detentionscentre og alle andre nationale 
faciliteter, hvor tredjelandsstatsborgere 
tilbageholdes eller opholder sig frem til 
tilbagesendelsen.
Under inspektionen skal de uafhængige 
observatører have mulighed for:
- at få adgang til alle detentionscentrenes 
områder
- at interviewe den tredjelandsstatsborger, 
der tilbageholdes eller opholder sig på 
stedet
- at stille alle typer spørgsmål til 
personalet i detentionscentrene
- at anmode om og modtage kopier af 
dokumenter.
Hver af de uafhængige nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, der er 
bemyndigede til at føre tilsyn med 
tilbagesendelser, skal aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet og/eller til det 
nationale parlament i den relevante 
medlemsstat, hvor institutionen er 
placeret, om overtrædelser af dette 
direktivs bestemmelser samt om tilfælde, 
hvor medlemsstaten overtræder de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med direktivets anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 4.

Ændringsforslag 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
alle de omkostninger, de påføres i 
forbindelse med en udvisning, skal 
refunderes af den tredjelandsstatsborger, 
der er genstand for afgørelsen om 
tilbagesendelse, eller af enhver anden 
person eller enhed, der er ansvarlig for 
tredjelandsstatsborgerens ophold eller 
beskæftigelse på deres område.

Or. pl

Ændringsforslag 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den vil krænke 
nonrefoulementprincippet, eller

udgår

Or. fr

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med ændringerne af artikel 16, stk. 3, første afsnit, og af artikel 22, 
stk. 6, første afsnit, udgår henvisningerne til nonrefoulementprincippet.

Ændringsforslag 563
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Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis den vil krænke 
nonrefoulementprincippet, eller

udgår

Or. nl

Begrundelse

Nonrefoulementprincippet er tilstrækkeligt sikret og drager ingen fordel af udsendelsens 
udsættelse. Nonrefoulementprincippet er allerede nævnt i betragtning 20, og de internationale 
menneskerettighedskonventioner, der henvises til, er nævnt i betragtning 4. En ren udsættelse 
af udvisningen strider mod en effektiv asylpolitik, som der gives udtryk for i betragtning 3.

Ændringsforslag 564
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tredjelandsstatsborgerens 
deltagelse i igangværende straffesager 
eller administrativ forfølgning, det 
værende som offer, mistænkt eller vidne, 
navnlig i relation til direktiv 2009/52/EF, 
direktiv 2011/36/EU og direktiv 
2012/29/EU.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 14 og betragtning 15a (ny).

Ændringsforslag 565
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tredjelandsstatsborgerens fysiske 
tilstand eller psykiske evner

udgår

Or. nl

Begrundelse

Tredjelandsstatsborgerens fysiske tilstand eller psykiske evner er blevet vurderet tidligere i 
proceduren. En særlig henvisning til sådanne oplysninger efter retssagens afslutning har 
tidligere ført til planlagte repatrieringshændelser. Det giver et ineffektivt asylsystem og en 
mindre retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgerne. Dette ændringsforslag forhindrer, 
at en procedurekarrusel står i vejen for en effektiv tilbagesendelsespolitik, som der gives 
udtryk for i betragtning 3.

Ændringsforslag 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12 Tilbagesendelse og udsendelse af 
uledsagede mindreårige

12 Tilbagesendelse og udsendelse af 
uledsagede børn

Or. en

Begrundelse

Den tværpolitiske gruppe om børns rettigheder indfører yderligere garantier med henblik på 
at sikre, at barnets tarv altid kommer i første række i relation til tilbagesendelsesprocedurer, 
der involverer børn, uanset om de er uledsagede, adskilte fra eller ledsagede af deres 
familier.

Ændringsforslag 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12 Tilbagesendelse og udsendelse af 12 Tilbagesendelse og udsendelse af 
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uledsagede mindreårige mindreårige

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 20.

Ændringsforslag 568
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12 Tilbagesendelse og udsendelse af 
uledsagede mindreårige

12 Tilbagesendelse og udsendelse af 
mindreårige

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 40.

Ændringsforslag 569
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget 
mindreårig, ydes der under behørig 
hensyntagen til barnets tarv bistand fra 
relevante organer, som ikke er de 
myndigheder, der er ansvarlige for den 
tvangsmæssige tilbagesendelse.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det er i den mindreåriges interesse at vende hurtigst muligt tilbage til sit hjemland, hvor den 



PE658.738 258/358AM\1214327DA.doc

DA

mindreårige vil høre under regeringens ansvar i hjemlandet. Dette ændringsforslag er 
nødvendigt for at opnå en effektiv tilbagesendelsespolitik, sådan som der gives udtryk for i 
betragtning 3.

Ændringsforslag 570
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget 
mindreårig, ydes der under behørig 
hensyntagen til barnets tarv bistand fra 
relevante organer, som ikke er de 
myndigheder, der er ansvarlige for den 
tvangsmæssige tilbagesendelse.

1. Hurtigst muligt efter, at den 
mindreårige er blevet identificeret, og 
under alle omstændigheder inden der 
træffes afgørelse om tilbagesendelse af den 
mindreårige, skal medlemsstaterne 
foretage en vurdering af barnets tarv med 
henblik på at finde ud af, om 
tilbagesendelse er i barnets tarv, om han 
eller hun er en del af en familie, er 
uledsaget eller er adskilt fra sin familie. I 
de tilfælde, hvor tilbagesendelse anses for 
at være i barnets tarv, skal der træffes 
specifikke og passende 
gennemførelsesforanstaltninger. Der ydes 
under behørig hensyntagen til barnets tarv 
bistand fra relevante organer, som ikke er 
de myndigheder, der er ansvarlige for den 
tvangsmæssige tilbagesendelse, herunder 
fra uddannet plejepersonale samt juridisk 
og sproglig bistand.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40.

Ændringsforslag 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 
som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse.

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 
som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse, herunder fra 
børnebeskyttelsesofficerer, som udpeges 
for hele procedurens varighed. Inden der 
træffes beslutning om at udsende et 
uledsaget barn, skal medlemsstaterne 
også tage hensyn til de legitime og stabile 
tilknytninger, som barnet har udviklet i 
medlemsstaten, herunder barnets 
skolegang.

Or. en

Begrundelse

Den tværpolitiske gruppe om børns rettigheder indfører yderligere garantier med henblik på 
at sikre, at barnets tarv altid kommer i første række i relation til tilbagesendelsesprocedurer, 
der involverer børn, uanset om de er uledsagede, adskilte fra eller ledsagede af deres 
familier.

Ændringsforslag 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 
som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse.

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
træffer medlemsstaterne hurtigst muligt 
de fornødne foranstaltninger for at finde 
barnets familie. Der ydes under behørig 
hensyntagen til barnets tarv bistand fra 
relevante organer, som ikke er de 
myndigheder, der er ansvarlige for den 
tvangsmæssige tilbagesendelse.

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag indgår i hensynet til barnets tarv, som præger hele dette direktiv. Det 
hænger nøje sammen med og supplerer f.eks. ændringsforslag 23 og betragtning (43).

Ændringsforslag 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 
som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse.

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der bistand fra relevante organer, som 
ikke er de myndigheder, der er ansvarlige 
for den tvangsmæssige tilbagesendelse, og 
barnets tarv skal komme i første række, 
og der skal ske høring af den retlige 
repræsentant eller værge, som udpeges til 
at bistå det uledsagede barn.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med det fremsatte 
ændringsforslag til artikel 14 vedrørende forvaltning af tilbagesendelser, hvori der lægges 
særlig vægt på sårbare grupper, navnlig børn. Ændringsforslaget styrker beskyttelsen af 
børns rettigheder og er i tråd med Europa-Parlamentets holdning i andre akter som f.eks. det 
fælles europæiske asylsystem, og der er allerede opnået enighed herom i trepartsmøder.

Ændringsforslag 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv under tilstedeværelse af den 
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som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse.

udpegede værge bistand fra relevante 
organer, som ikke er de myndigheder, der 
er ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, for så vidt som det er uløseligt knyttet til 
ændringsforslagene til artiklerne vedrørende behandling af uledsagede mindreårige i dette 
direktiv og i andre tekster, som er omfattet af reformen af det fælles europæiske asylsystem 
som vedtaget af Europa-Parlamentet i den forrige valgperiode.

Ændringsforslag 575
Maria Grapini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 
som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse.

(1) Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv og særlig omsorg for barnet 
bistand fra relevante organer, som ikke er 
de myndigheder, der er ansvarlige for den 
tvangsmæssige tilbagesendelse.

Or. ro

Ændringsforslag 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 
som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en mindreårig, ydes der 
under behørig hensyntagen til barnets tarv 
bistand fra relevante organer, som ikke er 
de myndigheder, der er ansvarlige for den 
tvangsmæssige tilbagesendelse.



PE658.738 262/358AM\1214327DA.doc

DA

tilbagesendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 20.

Ændringsforslag 577
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden udsendelse af en uledsaget 
mindreårig fra en medlemsstats område, 
sikrer myndighederne i den pågældende 
medlemsstat sig, at vedkommende sendes 
tilbage til et familiemedlem, til en udpeget 
værge eller til passende 
modtagelsesfaciliteter i 
tilbagesendelseslandet.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Situationen i hjemlandet er regeringen i hjemlandets ansvar. Hjemlandet ved også bedst, 
hvem familien er, eller hvem der kan udpeges som værge. Dette ændringsforslag er 
nødvendigt for at opnå en effektiv tilbagesendelsespolitik, sådan som der gives udtryk for i 
betragtning 3. I den oprindelige tekst stilles der betingelser, som medlemsstaterne ikke kan 
opfylde, eller som er afhængige af tredjelandenes gode vilje.

Ændringsforslag 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden udsendelse af en uledsaget 
mindreårig fra en medlemsstats område, 
sikrer myndighederne i den pågældende 

2. Inden udsendelse af en uledsaget 
mindreårig fra en medlemsstats område, 
sikrer myndighederne i den pågældende 
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medlemsstat sig, at vedkommende sendes 
tilbage til et familiemedlem, til en udpeget 
værge eller til passende 
modtagelsesfaciliteter i 
tilbagesendelseslandet.

medlemsstat sig, at vedkommende sendes 
tilbage til et familiemedlem, til en udpeget 
værge eller til passende 
modtagelsesfaciliteter i 
tilbagesendelseslandet, og de skal foretage 
en grundig opfølgning for at sikre, at 
barnets tarv respekteres fuldt ud. Når 
tilbagesendelsen vurderes at være i 
barnets tarv, skal medlemsstaterne sikre, 
at barnet modtager passende bistand.

Or. en

Begrundelse

Den tværpolitiske gruppe om børns rettigheder indfører yderligere garantier med henblik på 
at sikre, at barnets tarv altid kommer i første række i relation til tilbagesendelsesprocedurer, 
der involverer børn, uanset om de er uledsagede, adskilte fra eller ledsagede af deres 
familier.

Ændringsforslag 579
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden udsendelse af en uledsaget 
mindreårig fra en medlemsstats område, 
sikrer myndighederne i den pågældende 
medlemsstat sig, at vedkommende sendes 
tilbage til et familiemedlem, til en udpeget 
værge eller til passende 
modtagelsesfaciliteter i 
tilbagesendelseslandet.

2. Inden tilbagesendelse af en 
uledsaget mindreårig eller en mindreårig, 
der er adskilt fra familien, fra en 
medlemsstats område, sikrer 
myndighederne i den pågældende 
medlemsstat sig, at vedkommende sendes 
tilbage til et familiemedlem, og de sikrer, 
at der sker en passende overførsel af 
pleje- og pasningsordninger, der er 
passende og tilpasset den enkelte 
mindreårige, dennes forældre og dennes 
normale primære omsorgsperson.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40.
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Ændringsforslag 580
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal tilvejebringe 
dokumentation til mindreårige og 
familier, som angiver, at de er en del af en 
verserende tilbagesendelsesprocedure, og 
at ingen af parterne, herunder den 
juridiske eller sædvanlige primære 
omsorgsperson, vil blive udsat for 
frihedsberøvelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det hænger uløseligt sammen med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv. For at beskytte mindreårige bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve 
mindreårige børn. Begrebet "i barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den 
juridiske eller sædvanlige primære omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves.

Ændringsforslag 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uledsagede børn skal bistås af en 
værge under hele processen, og barnets 
tarv skal komme i første række i alle 
afgørelser.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at barnets tarv altid kommer i første række, bør der udpeges en 
værge for børn, der er blevet adskilt fra deres familier, og for uledsagede børn. Dette 
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ændringsforslag er baseret på Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheders håndbog om værgemål for børn uden forældreomsorg, s. 26 ff.

Ændringsforslag 582
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne skal sikre, at der 
udpeges en uafhængig og kvalificeret 
værge med den fornødne ekspertise og 
uddannelse for de uledsagede børn og 
børn, der er blevet adskilt fra deres 
familier, som kan bistå børnene og sikre, 
at børnenes tarv tages i betragtning. Med 
henblik herpå skal værgen inddrages i 
proceduren for at sikre, at tilbagesendelse 
af barnet kun sker, hvis det er i barnets 
tarv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40.

Ændringsforslag 583
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Bistand til tilbagesendelse og 
reintegration skal ydes til alle mindreårige 
og deres familier.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
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ændringsforslag til betragtning 28 og 40.

Ændringsforslag 584
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Indrejseforbud

1.
Afgørelser om tilbagesendelse ledsages af 
et indrejseforbud:
a) hvis der ikke er indrømmet en frist for 
frivillig udrejse, eller
b) hvis forpligtelsen til at vende tilbage 
ikke er efterkommet.
I andre tilfælde kan afgørelser om 
tilbagesendelse ledsages af et 
indrejseforbud.
2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt 
sig ulovligt på medlemsstaternes område, 
og hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.
3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.
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4.
Medlemsstaterne overvejer at ophæve 
eller suspendere et indrejseforbud, når en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
kan påvise, at vedkommende har forladt 
en medlemsstats område i fuld 
overensstemmelse med en afgørelse om 
tilbagesendelse.
Ofre for menneskehandel, der har fået 
opholdstilladelse i henhold til Rådets 
direktiv 2004/81/EF28, gøres ikke til 
genstand for et indrejseforbud, jf. dog stk. 
1, første afsnit, litra b), forudsat at den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
udgør en trussel mod den offentlige 
orden, den offentlige sikkerhed eller den 
nationale sikkerhed.
Medlemsstaterne kan undlade at udstede 
eller kan ophæve eller suspendere et 
indrejseforbud i individuelle tilfælde af 
humanitære grunde.
Medlemsstaterne kan ophæve eller 
suspendere et indrejseforbud i 
individuelle tilfælde eller i visse kategorier 
af tilfælde af andre grunde.
5. Når en medlemsstat påtænker at 
udstede en opholdstilladelse eller anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, til en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt af en anden 
medlemsstat, konsulterer den først den 
medlemsstat, der har udstedt 
indrejseforbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 27 i forordning (EU) 
2018/XXX 29 .
6. Stk. 1-5 berører ikke retten til 
international beskyttelse i 
medlemsstaterne som defineret i artikel 2, 
litra a), i direktiv 2011/95/EU.
_________________
28 Direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 
om udstedelse af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
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indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 
19).
29 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/… af […] om 
oprettelse, drift og brug af 
Schengeninformationssystemet (SIS) på 
området ind- og udrejsekontrol, om 
ændring af konventionen om 
gennemførelse af Schengenaftalen og om 
ændring og ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1987/2006 [afventer vedtagelse].

Or. en

Ændringsforslag 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser om tilbagesendelse ledsages af 
et indrejseforbud:

Afgørelser om tilbagesendelse kan 
ledsages af et indrejseforbud:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 9.

Ændringsforslag 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis forpligtelsen til at vende 
tilbage ikke er efterkommet.

b) hvis forpligtelsen til at vende 
tilbage ikke er efterkommet. I tilfælde 
omhandlende børn skal en afgørelse om 
tilbagesendelse ikke ledsages af et 
indrejseforbud.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 14 og 28 samt artikel 9 vedrørende frivillig udrejse og 
betragtning 25 vedrørende indrejseforbud som foreslået af ordføreren. Den tværpolitiske 
gruppe om børns rettigheder mener, at det særligt i sager vedrørende børn ikke er 
forholdsmæssigt afpasset at pålægge indrejseforbud.

Ændringsforslag 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt 
sig ulovligt på medlemsstaternes område, 
og hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sådanne indrejseforbud ved udrejse vil afholde nogle tredjelandsstatsborgere fra at forlade 
en medlemsstats område.

Ændringsforslag 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt 
sig ulovligt på medlemsstaternes område, 
og hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt sig 
ulovligt på medlemsstaternes område, og 
hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

2. Medlemsstaterne pålægger en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt sig 
ulovligt på medlemsstaternes område, og 
hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud.

Or. fr

Ændringsforslag 590
Milan Uhrík

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt sig 
ulovligt på medlemsstaternes område, og 
hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

2. Medlemsstaterne skal pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt sig 
ulovligt på medlemsstaternes område, og 
hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

Or. sk

Ændringsforslag 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt sig 
ulovligt på medlemsstaternes område, og 
hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag, pålægge 
en tredjelandsstatsborger, som har opholdt 
sig ulovligt på medlemsstaternes område, 
og hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
op til højst fem år. Den kan dog overstige 
fem år, hvis tredjelandsstatsborgeren udgør 
en alvorlig trussel mod den offentlige 
orden, den offentlige sikkerhed eller den 
nationale sikkerhed, såfremt dette er 
behørigt bekræftet enten ved en 
straffedom eller andre objektive 
elementer, der kan udledes af sagens 
omstændigheder.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tæt knyttet til Kommissionens ændringsforslag til artikel 13, stk. 2, i 
betragtning af at myndighederne har mulighed for at udvide indrejseforbuddet, også i tilfælde 
af kontrol ved de ydre grænser.

Ændringsforslag 593
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige ti år. Den 
kan dog overstige ti år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed, eller hvis 
tredjelandsstatsborgeren er blevet dømt 
for en strafbar handling, der kan straffes 
med en maksimumstraf på mindst tre års 
fængsel.
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Or. en

Begrundelse

Det præciseres med indførelsen af denne sætning, at en eventuel strafbar handling, der kan 
straffes med en maksimumstraf på mindst tre års fængsel, også bør have indvirkning på 
varigheden af indrejseforbuddet for den pågældende person. Det samme gælder de øvrige 
dele af dette direktiv, hvor denne sætning indgår. Eftersom Kommissionens forslag tilføjer 
risikoen for den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed i hele 
forslaget, er det vigtigt at tilføje denne specificering.

Ændringsforslag 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en reel og 
alvorlig trussel mod den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 595
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
skal i princippet være mindst tyve år. Den 
kan dog overstige tyve år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
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sikkerhed. sikkerhed.

Or. nl

Begrundelse

Ansøgningskarrusellen skal stoppes. Tredjelandsstatsborgere skal vide, at de skal skabe sig 
en fremtid i deres eget land. Dette vil styrke deres vilje til at blive reintegreret. 
Kommissionens forslag er i strid med ordlyden i betragtning 3 om en effektiv 
tilbagesendelsespolitik.

Ændringsforslag 596
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne overvejer at ophæve 
eller suspendere et indrejseforbud, når en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
kan påvise, at vedkommende har forladt 
en medlemsstats område i fuld 
overensstemmelse med en afgørelse om 
tilbagesendelse.

udgår

Or. nl

Begrundelse

At efterkomme en afgørelse om tilbagesendelse kan ikke i sig selv give ret til genindrejse. 
Dette skaber en ansøgningskarrusel. Kommissionens forslag er i strid med ordlyden i 
betragtning 3 om en effektiv tilbagesendelsespolitik.

Ændringsforslag 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne overvejer at ophæve eller 
suspendere et indrejseforbud, når en 

Medlemsstaterne overvejer at ophæve eller 
suspendere et indrejseforbud, når en 
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tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
kan påvise, at vedkommende har forladt en 
medlemsstats område i fuld 
overensstemmelse med en afgørelse om 
tilbagesendelse.

tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
kan påvise, at vedkommende har forladt en 
medlemsstats område i fuld 
overensstemmelse med en afgørelse om 
tilbagesendelse.

Medlemsstaterne gør ophævelsen eller 
suspensionen af et indrejseforbud betinget 
af, at tredjelandsstatsborgeren eller en 
anden person eller ansvarlig enhed 
betaler omkostningerne forbundet med 
afgørelsen, truffet i henhold til artikel 10, 
stk. 7, om fastlæggelse af omkostningerne 
i forbindelse med den pågældende 
tredjelandsstatsborgers udvisning. I 
sådanne tilfælde bliver indrejseforbuddet 
ikke ophævet eller suspenderet, før 
tredjelandsstatsborgeren eller en anden 
person eller ansvarlig enhed har betalt 
disse omkostninger. Hvis omkostningerne 
ikke er betalt inden 
indrejseforbudsperiodens afslutning, 
forlænges denne periode indtil den dato, 
hvor disse omkostninger bliver forældet i 
henhold til national lovgivning.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslag knyttet til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 7 (nyt). Med 
ændringsforslaget indføres der en mulighed for at ophæve eller suspendere et indrejseforbud, 
alt afhængigt af omkostningerne i forbindelse med udvisningen.

Ændringsforslag 598
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ofre for menneskehandel, der har fået 
opholdstilladelse i henhold til Rådets 
direktiv 2004/81/EF28, gøres ikke til 
genstand for et indrejseforbud, jf. dog stk. 
1, første afsnit, litra b), forudsat at den 

udgår
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pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
udgør en reel og aktuel trussel mod den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.
_________________
28 Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 
2004 om udstedelse af opholdstilladelser 
til tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 
19).

Or. nl

Begrundelse

En påstand om menneskehandel giver ikke i sig selv de påståede ofre ret til opholdstilladelse. 
Ellers ville potentielle indvandrere have et incitament til at kontakte menneskehandlere eller 
få hjælp af menneskehandlere til deres asylansøgninger.

Ændringsforslag 599
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ofre for menneskehandel, der har fået 
opholdstilladelse i henhold til Rådets 
direktiv 2004/81/EF28, gøres ikke til 
genstand for et indrejseforbud, jf. dog stk. 
1, første afsnit, litra b), forudsat at den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
udgør en trussel mod den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Ofre for menneskehandel, der har fået 
opholdstilladelse i henhold til Rådets 
direktiv 2004/81/EF28, gøres ikke til 
genstand for et indrejseforbud, jf. dog stk. 
1, første afsnit, litra b), forudsat at den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
udgør en trussel mod den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed og ikke er blevet dømt for en 
strafbar handling, der kan straffes med en 
maksimumstraf på mindst tre års fængsel.

_________________ _________________
28 Direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 
om udstedelse af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre 
for menneskehandel, eller som er indrejst 

28 Direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 
om udstedelse af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre 
for menneskehandel, eller som er indrejst 
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som led i ulovlig indvandring, og som 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 
19).

som led i ulovlig indvandring, og som 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 
19).

Or. en

Begrundelse

Det præciseres med indførelsen af denne sætning, at en eventuel strafbar handling, der kan 
straffes med en maksimumstraf på mindst tre års fængsel, også bør have indvirkning på 
varigheden af indrejseforbuddet for den pågældende person. Det samme gælder de øvrige 
dele af dette direktiv, hvor denne sætning indgår. Eftersom Kommissionens forslag tilføjer 
risikoen for den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed i hele 
forslaget, er det vigtigt at tilføje denne specificering.

Ændringsforslag 600
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når en medlemsstat påtænker at 
udstede en opholdstilladelse eller anden 
tilladelse, som giver ret til ophold, til en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt af en anden 
medlemsstat, konsulterer den først den 
medlemsstat, der har udstedt 
indrejseforbuddet, i overensstemmelse 
med artikel 27 i forordning (EU) 
2018/XXX29.

5. En medlemsstat kan ikke udstede 
en opholdstilladelse eller anden tilladelse, 
som giver ret til ophold, til en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt af en anden 
medlemsstat.

_________________
29 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/… af […] om 
oprettelse, drift og brug af 
Schengeninformationssystemet (SIS) på 
området ind- og udrejsekontrol, om 
ændring af konventionen om 
gennemførelse af Schengenaftalen og om 
ændring og ophævelse af forordning (EF) 
nr. 1987/2006 [afventer vedtagelse].

Or. nl



PE658.738 278/358AM\1214327DA.doc

DA

Begrundelse

Schengenområdets logik kræver, at en medlemsstat ikke kan omstøde en anden medlemsstats 
forbud mod genindrejse.

Ændringsforslag 601
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forvaltning af tilbagesendelser Overvågning af 
tilbagesendelsesprocedurer og 
reintegration i tilbagesendelseslandet

Or. en

Ændringsforslag 602
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter, driver, 
vedligeholder og videreudvikler et 
nationalt system for forvaltning af 
tilbagesendelser, som skal behandle alle 
de oplysninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
for så vidt angår forvaltningen af 
individuelle sager samt enhver 
tilbagesendelsesrelateret procedure.

1. Hver medlemsstat overvåger 
tilbagesendelsesprocedurerne og 
reintegrationen i tilbagesendelseslandet.

Or. en

Ændringsforslag 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter, driver, 
vedligeholder og videreudvikler et 
nationalt system for forvaltning af 
tilbagesendelser, som skal behandle alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
for så vidt angår forvaltningen af 
individuelle sager samt enhver 
tilbagesendelsesrelateret procedure.

1. Hver medlemsstat opretter, driver, 
vedligeholder og videreudvikler et 
nationalt system for forvaltning af 
tilbagesendelser, som skal behandle alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
for så vidt angår forvaltningen af 
individuelle sager samt enhver 
tilbagesendelsesrelateret procedure, 
herunder overvågning og støtte efter 
tilbagevenden med henblik på sikring af 
bæredygtige tilbagesendelser.

Or. en

Ændringsforslag 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter, driver, 
vedligeholder og videreudvikler et 
nationalt system for forvaltning af 
tilbagesendelser, som skal behandle alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
for så vidt angår forvaltningen af 
individuelle sager samt enhver 
tilbagesendelsesrelateret procedure.

1. Hver medlemsstat opretter, driver, 
vedligeholder og videreudvikler et 
nationalt system for forvaltning af 
tilbagesendelser, som skal behandle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
for så vidt angår forvaltningen af 
individuelle sager samt enhver 
tilbagesendelsesrelateret procedure, 
herunder reintegration i 
tilbagesendelseslandet.

Or. en

Ændringsforslag 605
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der i 
overensstemmelse med folkeretten 
udarbejdes individuelle vurderinger for at 
yde skræddersyet støtte på en køns- og 
alderssensitiv måde til hver enkelt migrant 
i hele tilbagesendelsesproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 606
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Juridisk bistand stilles til rådighed 
på et sprog, som tredjelandsstatsborgeren 
kan forstå. Den skal finde sted under 
forhold, som giver migranterne mulighed 
for frit at stille spørgsmål og give udtryk 
for deres synspunkter, herunder deres 
bekymringer.

Or. en

Ændringsforslag 607
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Det skal i alle faser af proceduren 
være muligt for den berørte 
tredjelandsstatsborger at benytte sig af 
eksisterende procedurer for afgørelse af 
og ansøgning om opholdsstatus, herunder 
internationale beskyttelsesprocedurer, 
enhver anden form for 
beskyttelsesprocedure i henhold til 
national lovgivning og andre procedurer, 
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som giver tredjelandsstatsborgeren en 
status.

Or. en

Ændringsforslag 608
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale system oprettes på 
en måde, der sikrer den tekniske 
kompatibilitet med henblik på 
kommunikation med det centrale system 
oprettet i henhold til artikel 50 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
den europæiske grænse- og kystvagt].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale system oprettes på en 
måde, der sikrer den tekniske 
kompatibilitet med henblik på 
kommunikation med det centrale system 
oprettet i henhold til artikel 50 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt].

2. Det nationale system oprettes på en 
måde, der sikrer den tekniske 
kompatibilitet med henblik på 
kommunikation med det centrale system 
oprettet i henhold til artikel 50 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt] og i fuld 
overensstemmelse med al relevant EU-
lovgivning om databeskyttelse, især 
GDPR og retshåndhævelsesdirektivet. 
Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt med henblik på at fastlægge den 
specifikke retlige ramme for det centrale 
system og kommunikationen med dette 
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system, herunder en tydelig præcisering 
af både formålet med den behandling, der 
foretages via dette centrale system, og de 
kategorier af personoplysninger, der skal 
behandles i forbindelse med hvert af disse 
formål.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens nuværende forslag er temmelig upræcist, hvorfor der er behov for en 
præcisering i tråd med EDPS' udtalelse om dette omarbejdede forslag.

Ændringsforslag 610
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, der er statsborgere i 
de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/200130.

Medlemsstaterne bestemmer selv, om de 
ønsker at oprette programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, der er statsborgere i 
de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/200130.

_________________ _________________
30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

Or. nl

Begrundelse

Dette henhører under den nationale suverænitet.
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Ændringsforslag 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, der er statsborgere i 
de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/30.

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med irregulært ophold, der er statsborgere 
i de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/30.

_________________ _________________

30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Ordet "ulovlig" er ikke relevant i forbindelse med migration. Det vil i hele teksten blive 
erstattet af "irregulær". Internationale organer, herunder FN's generalforsamling og Den 
Internationale Organisation for Migration (IOM), anbefaler samstemmigt anvendelsen af 
enten "irregulær" eller "udokumenteret".

Ændringsforslag 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
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naturalier i overensstemmelse med 
national lovgivning med henblik på at 
støtte tilbagesendelsen af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, der er statsborgere i de tredjelande, 
der er opført på listen i bilag I til Rådets 
forordning 539/200130.

naturalier i overensstemmelse med 
nationale bestemmelser med henblik på at 
støtte tilbagesendelsen af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, der er statsborgere i de tredjelande, 
der er opført på listen i bilag I til Rådets 
forordning 539/200130.

_________________ _________________
30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 613
Balázs Hidvéghi

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, der er statsborgere i 
de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/30.

Medlemsstaterne kan oprette programmer 
til tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, der er statsborgere i 
de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/2001.

_________________ _________________

30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand kan omfatte støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse.

En sådan bistand omfatter støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse, som følger op på de 
tilbagesendte personers personlige 
reintegrationsplaner, hvor det er retligt og 
praktisk muligt, for at sikre bæredygtige 
tilbagesendelser, navnlig under 
hensyntagen til den enkelte 
tredjelandsstatsborgers særlige forhold og 
med særlig fokus på sårbare personer. 
Medlemsstater sikrer, at opfølgningen på 
disse planer udføres af særlige og 
uafhængige tilsynsorganer.

Or. en

Ændringsforslag 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand kan omfatte støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse.

En sådan bistand omfatter støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse.

Or. en

Ændringsforslag 616
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand kan omfatte støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse.

En sådan bistand omfatter støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse.

Or. en

Ændringsforslag 617
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale programmer skal på alle 
stadier af tilbagesendelses- og 
reintegrationsprocessen omfatte 
sammenhængende omsorgspleje for 
tredjelandsstatsborgere. Dette omfatter 
tilvejebringelse af tilstrækkelige 
oplysninger i et forståeligt sprog fra 
uafhængige organer eller FN-organer om 
forholdene i tilbagesendelseslandet forud 
for afrejse, passende overførelse af 
omsorgspleje for personer i sårbare 
situationer samt 
forældremyndighedsordninger for 
uledsagede børn og børn, der er blevet 
adskilt fra deres familier, og disses 
forældre. De nationale programmer skal 
omfatte mekanismer til passende 
overførsel af juridisk bistand og adgang 
til domstolsprøvelse og klageordninger, 
adgang til relevante nationale 
administrative og strafferetlige 
procedurer, navnlig i overensstemmelse 
med direktiv 2009/52/EF, direktiv 
2011/36/EU og direktiv 2012/29/EU, 
under hele tilbagesendelsesproceduren, 
herunder foranstaltninger til at sikre, at 
tilbagetagelsesaftaler omfatter adgang til 
domstolsprøvelse efter tilbagevenden til et 
tredjeland.

Or. en
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Ændringsforslag 618
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand, herunder bistandens 
art og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand, herunder bistandens 
art og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit udgår som følge af ændringsforslagene til artikel 7.

Ændringsforslag 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand, herunder bistandens art 
og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv.

En sådan bistand, herunder bistandens art 
og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv, og kan være omfattet af 
de betingelser og begrundelser for 
udelukkelse i henhold til nationale 
bestemmelser, navnlig med hensyn til 
støtte til reintegration i det pågældende 
tredjeland. Den i dette stykke omhandlede 
bistand ydes som hovedregel ikke til 
tredjelandsstatsborgere, som allerede har 
modtaget bistand til reintegration fra en 
medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand, herunder bistandens art 
og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv.

En sådan bistand, herunder bistandens art 
og omfang, kan afhænge af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv, i tilfælde hvor 
tredjelandsstatsborgerens mangel på 
samarbejde skaber begrundet formodning 
om, at tredjelandsstatsborgeren ikke vil 
samarbejde med reintegrationsbistanden i 
fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 622
Jeroen Lenaers
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand, herunder bistandens art 
og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv.

En sådan bistand, herunder bistandens art 
og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv. Der kan kun ydes 
bistand i henhold til dette stykke én gang.

Or. en

Ændringsforslag 623
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser om tilbagesendelse og, hvis der 
er udstedt sådanne, afgørelser om 
indrejseforbud og afgørelser om 
udsendelse skal affattes skriftligt og 
angive de faktiske og retlige grunde samt 
oplyse om de retsmidler, der er til 
rådighed.

Medlemsstaterne tilvejebringer en skriftlig 
og mundtlig oversættelse af de vigtigste 
elementer i afgørelser om tilbagesendelse 
som omhandlet i stk. 1, herunder 
oplysninger om tilgængelige retsmidler på 
et sprog, tredjelandsstatsborgeren forstår.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med det til betragtning 4 
fremsatte ændringsforslag.

Ændringsforslag 624
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Oplysningerne om de faktiske grunde kan 
begrænses, hvis den nationale lovgivning 
tillader en begrænsning i retten til 
information, især for at beskytte den 
nationale sikkerhed, forsvaret eller den 
offentlige sikkerhed og forebyggelsen, 
efterforskningen, afsløringen og 
retsforfølgningen af strafbare handlinger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med det til betragtning 4 
fremsatte ændringsforslag.

Ændringsforslag 625
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer 
efter anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af de vigtigste elementer i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i stk. 1, herunder oplysninger 
om tilgængelige retsmidler på et sprog, 
som tredjelandsstatsborgeren forstår eller 
med rimelighed kan formodes at forstå.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer en 
skriftlig og mundtlig oversættelse af de 
vigtigste elementer i afgørelser vedrørende 
tilbagesendelse som omhandlet i stk. 1, 
herunder oplysninger om tilgængelige 
retsmidler på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren forstår.

Or. en

Begrundelse

Elementer vedrørende tilvejebringelse af oplysninger er blevet flyttet fra artikel 15 til artikel 7 
for at sikre sammenhæng i forslaget.

Ændringsforslag 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer 
efter anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af de vigtigste elementer i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i stk. 1, herunder oplysninger 
om tilgængelige retsmidler på et sprog, 
som tredjelandsstatsborgeren forstår eller 
med rimelighed kan formodes at forstå.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer en 
skriftlig eller mundtlig oversættelse af de 
vigtigste elementer i afgørelser vedrørende 
tilbagesendelse som omhandlet i stk. 1, 
herunder oplysninger om tilgængelige 
retsmidler på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren forstår.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at tredjelandsstatsborgere har adgang til forståelige oplysninger, navnlig 
med henblik på at forberede deres tilbagevenden. Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi 
det hænger uløseligt sammen med ændringsforslagene til artikel 7.

Ændringsforslag 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte ikke 
at anvende stk. 2 på 
tredjelandsstatsborgere, der er indrejst 
ulovligt på en medlemsstats område, og 
som ikke efterfølgende har fået 
opholdstilladelse eller ret til ophold i 
denne medlemsstat.

udgår

I disse tilfælde udfærdiges afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i stk. 1 ved hjælp af en 
standardformular i henhold til national 
lovgivning.
Medlemsstaterne sørger for, at der 
foreligger generelle 
informationsskrivelser, der redegør for 
standardformularens vigtigste elementer, 
på mindst fem af de sprog, der hyppigst 
anvendes eller forstås af personer, der 
indrejser ulovligt i den pågældende 
medlemsstat.
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Or. en

Begrundelse

Alle migranter bør have adgang til oplysninger om deres hjemsendelse og de dertil hørende 
procedurer. Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 7.

Ændringsforslag 628
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende stk. 2 på tredjelandsstatsborgere, 
der er indrejst ulovligt på en medlemsstats 
område, og som ikke efterfølgende har 
fået opholdstilladelse eller ret til ophold i 
denne medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 629
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse tilfælde udfærdiges afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i stk. 1 ved hjælp af en 
standardformular i henhold til national 
lovgivning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 630
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
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Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at der 
foreligger generelle 
informationsskrivelser, der redegør for 
standardformularens vigtigste elementer, 
på mindst fem af de sprog, der hyppigst 
anvendes eller forstås af personer, der 
indrejser ulovligt i den pågældende 
medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 631
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for, at der 
foreligger generelle informationsskrivelser, 
der redegør for standardformularens 
vigtigste elementer, på mindst fem af de 
sprog, der hyppigst anvendes eller forstås 
af personer, der indrejser ulovligt i den 
pågældende medlemsstat.

Medlemsstaterne sørger for, at der 
foreligger generelle informationsskrivelser, 
der redegør for standardformularens 
vigtigste elementer, på mindst fem store 
verdenssprog.

Or. nl

Begrundelse

Det er umuligt for medlemsstaterne at forudsige, hvilke lande der bliver storleverandører af 
flygtninge. Derfor kan tredjelandsstatsborgere heller ikke gøre nogen rettigheder gældende 
på dette område. Ændringsforslaget giver en forudsigelig arbejdsbyrde og dermed en effektiv 
asylpolitik, der er baseret på klare, gennemsigtige og retfærdige regler, som der gives udtryk 
for i betragtning 4.

Ændringsforslag 632
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 16 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

16 Retsmidler 16 Retsmiddel

Or. nl

Begrundelse

For at begrænse retssagernes varighed og forhindre en klagekarrusel bør det kun være muligt 
at klage én gang.

Ændringsforslag 633
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
skal have adgang til effektive retsmidler 
til at klage over eller søge prøvning af 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, ved en 
kompetent retslig myndighed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
skal have adgang til effektive retsmidler til 
at klage over eller søge prøvning af 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, ved en 
kompetent retslig myndighed.

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
skal have adgang til effektive retsmidler til 
at klage over eller søge prøvning af 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, ved en 
kompetent retslig myndighed. 
Medlemsstater tildeler de retslige 
myndigheder den nødvendige kapacitet til 
korrekt gennemførelse af dette direktiv, 
herunder menneskelige ressourcer og 
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undervisning, med henblik på sikring af 
domstolsprøvelsers kvalitet og 
hensigtsmæssighed. 

Or. en

Ændringsforslag 635
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
har ret til at klage over afgørelsen om 
tilbagesendelse ved en enkelt retsinstans, 
hvis den pågældende afgørelse er baseret 
på en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse 
truffet i overensstemmelse med 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
asylprocedurer], der har været genstand 
for en effektiv domstolsprøvelse i henhold 
til artikel 53 i nævnte forordning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
har ret til at klage over afgørelsen om 
tilbagesendelse ved en enkelt retsinstans, 
hvis den pågældende afgørelse er baseret 
på en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse 
truffet i overensstemmelse med 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
asylprocedurer], der har været genstand 
for en effektiv domstolsprøvelse i henhold 

udgår
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til artikel 53 i nævnte forordning.

Or. en

Begrundelse

Denne omarbejdning har efter skyggeordførerens opfattelse ikke til formål at ændre 
organiseringen af retsinstanser i medlemsstaterne eller indføre forskellige regler for 
asylansøgere, hvis anmodning er blevet afvist, og irregulære migranter.

Ændringsforslag 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger har 
ret til at klage over afgørelsen om 
tilbagesendelse ved en enkelt retsinstans, 
hvis den pågældende afgørelse er baseret 
på en afgørelse om afslag på en ansøgning 
om international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer], der 
har været genstand for en effektiv 
domstolsprøvelse i henhold til artikel 53 i 
nævnte forordning.

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
kan have ret til at klage over afgørelsen 
om tilbagesendelse ved kun en enkelt 
retsinstans, hvis den pågældende afgørelse 
er baseret på en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse 
truffet i overensstemmelse med forordning 
(EU) .../... [forordningen om 
asylprocedurer], der har været genstand for 
en effektiv domstolsprøvelse i henhold til 
artikel 53 i nævnte forordning, og kun i 
tilfælde hvor nonrefoulementprincippets 
fulde anvendelsesområde i henhold til 
EU-retten og folkeretten vurderes 
individuelt under asylproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 638
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger har Den pågældende tredjelandsstatsborger har 
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ret til at klage over afgørelsen om 
tilbagesendelse ved en enkelt retsinstans, 
hvis den pågældende afgørelse er baseret 
på en afgørelse om afslag på en ansøgning 
om international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer], der 
har været genstand for en effektiv 
domstolsprøvelse i henhold til artikel 53 i 
nævnte forordning.

ret til at klage over afgørelsen om 
tilbagesendelse ved højst en enkelt 
retsinstans uden mulighed for 
genoptagelse af sagen, hvis den 
pågældende afgørelse er baseret på en 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer], der 
har været genstand for en effektiv 
domstolsprøvelse i henhold til artikel 53 i 
nævnte forordning.

Or. nl

Begrundelse

Klagekarruseller bør stoppes.

Ændringsforslag 639
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger har 
ret til at klage over afgørelsen om 
tilbagesendelse ved en enkelt retsinstans, 
hvis den pågældende afgørelse er baseret 
på en afgørelse om afslag på en ansøgning 
om international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer], der 
har været genstand for en effektiv 
domstolsprøvelse i henhold til artikel 53 i 
nævnte forordning.

For at princippet om effektiv beskyttelse 
overholdes, har den pågældende 
tredjelandsstatsborger ret til at klage over 
afgørelsen om tilbagesendelse ved mindst 
én retsinstans, hvis den pågældende 
afgørelse er baseret på en afgørelse om 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse truffet i overensstemmelse med 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
asylprocedurer], der har været genstand for 
en effektiv domstolsprøvelse i henhold til 
artikel 53 i nævnte forordning.

Or. en

Ændringsforslag 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende 
klageafgørelse, og i alle andre sager, 
suspenderes fuldbyrdelsen af afgørelsen 
om tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til 
de specifikke omstændigheder i den 
enkelte sag.

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives, 
under behandlingen af klagen, og indtil 
afgørelsen vedrørende klagen er blevet 
meddelt ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende klageafgørelse, 
og i alle andre sager, suspenderes 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse ikke, medmindre en 

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans. Indgives der en yderligere 
klage over den første eller en efterfølgende 
klageafgørelse, og i alle andre sager, 
suspenderes fuldbyrdelsen af afgørelsen 
om tilbagesendelse ikke.
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domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til 
de specifikke omstændigheder i den 
enkelte sag.

Or. fr

Ændringsforslag 642
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende 
klageafgørelse, og i alle andre sager, 
suspenderes fuldbyrdelsen af afgørelsen 
om tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til 
de specifikke omstændigheder i den 
enkelte sag.

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Mulighed for en yderligere klage over en 
klageafgørelse er ikke nødvendigt.

Or. nl

Begrundelse

De endeløse retssager har som regel kun til formål at opnå en opholdstilladelse på baggrund 
af sociale bånd. Vedholdenheden fører således til uretfærdige resultater for de forskellige 
asylansøgere og har enorme økonomiske og administrative omkostninger for medlemsstaten.

Ændringsforslag 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende 
klageafgørelse, og i alle andre sager, 
suspenderes fuldbyrdelsen af afgørelsen 
om tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag.

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor der kan indgives en 
klage over den pågældende afgørelse 
under behandlingen af klagen, og indtil 
afgørelsen vedrørende klagen er blevet 
meddelt tredjelandsstatsborgeren. En 
klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse har automatisk 
opsættende virkning undtagen i sager, 
hvor de retslige myndigheder har vurderet 
nonrefoulementprincippets fulde 
anvendelsesområde i henhold til EU-
retten og folkeretten og fastslået, at der 
ikke er risiko for tilsidesættelse af 
princippet. Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse kan også suspenderes i 
tilfælde, hvor en domstol, efter anmodning 
fra ansøgeren eller på eget initiativ, træffer 
en sådan afgørelse under behørig 
hensyntagen til de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at en klage over en afgørelse om tilbagesendelse har opsættende virkning 
for at forhindre risikoen for alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder. Den eneste 
undtagelse fra denne regel er tilfælde, hvor en retslig myndighed allerede har udført en fuld 
evaluering af nonrefoulementprincippet. Ydermere bør en domstol eller retsinstans have 
uafhængigheden til at kunne suspendere fuldbyrdelsen af en afgørelse om tilbagesendelse på 
andet grundlag.

Ændringsforslag 644
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende 
klageafgørelse, og i alle andre sager, 
suspenderes fuldbyrdelsen af afgørelsen 
om tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til 
de specifikke omstændigheder i den 
enkelte sag.

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor en klage over den 
pågældende afgørelse kan indgives, under 
behandlingen af klagen, og indtil 
klageafgørelsen er blevet meddelt 
ansøgeren, herunder hvis der er risiko for, 
at nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse har automatisk opsættende 
virkning, også i de tilfælde, hvor der er 
verserende straffesager, med henblik på at 
sikre adgang til domstolsprøvelse for både 
ofre og mistænkte.

Or. en

Ændringsforslag 645
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende klageafgørelse, 
og i alle andre sager, suspenderes 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag.

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvor der kan være risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende klageafgørelse, 
og i alle andre sager, suspenderes 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag.
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Or. en

Ændringsforslag 646
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en afgørelse 
om anmodningen om midlertidig 
suspension af fuldbyrdelsen af en 
afgørelse om tilbagesendelse træffes 
senest 48 timer efter, at den pågældende 
tredjelandsstatsborger har indgivet en 
sådan anmodning. I individuelle sager, 
der vedrører komplekse spørgsmål af 
faktuel eller retlig karakter, kan den 
kompetente retslige myndighed eventuelt 
forlænge de frister, der er fastsat i dette 
stykke.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en afgørelse 
om anmodningen om midlertidig 
suspension af fuldbyrdelsen af en 
afgørelse om tilbagesendelse træffes 
senest 48 timer efter, at den pågældende 
tredjelandsstatsborger har indgivet en 
sådan anmodning. I individuelle sager, 
der vedrører komplekse spørgsmål af 
faktuel eller retlig karakter, kan den 
kompetente retslige myndighed eventuelt 
forlænge de frister, der er fastsat i dette 
stykke.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Retsmidlet har altid opsættende virkning. Der er derfor ikke behov for en afgørelse om 
suspensionen.

Ændringsforslag 648
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke er fremkommet nye 
elementer eller oplysninger, eller hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
har fremlagt sådanne elementer eller 
oplysninger, som i væsentligt omfang 
ændrer de specifikke omstændigheder i 
den enkelte sag, finder første og andet 
afsnit ikke anvendelse, hvis:

udgår

a) begrundelsen for midlertidig 
suspension som omhandlet deri er blevet 
vurderet i forbindelse med en procedure, 
som er gennemført i medfør af forordning 
(EU) …/… [forordningen om 
asylprocedurer], og har været genstand 
for en effektiv domstolsprøvelse i henhold 
til artikel 53 i nævnte forordning
b) afgørelsen om tilbagesendelse er en 
følge af den afgørelse om ophør af lovligt 
ophold, der er truffet efter sådanne 
procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Hvis der ikke er fremkommet nye 
elementer eller oplysninger, eller hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
har fremlagt sådanne elementer eller 
oplysninger, som i væsentligt omfang 
ændrer de specifikke omstændigheder i 
den enkelte sag, finder første og andet 
afsnit ikke anvendelse, hvis:

udgår

a) begrundelsen for midlertidig 
suspension som omhandlet deri er blevet 
vurderet i forbindelse med en procedure, 
som er gennemført i medfør af forordning 
(EU) …/… [forordningen om 
asylprocedurer], og har været genstand 
for en effektiv domstolsprøvelse i henhold 
til artikel 53 i nævnte forordning
b) afgørelsen om tilbagesendelse er en 
følge af den afgørelse om ophør af lovligt 
ophold, der er truffet efter sådanne 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

Denne udeladelse følger af ændringsforslaget til artikel 16, stk. 3, afsnit 1. Retsmidlet har 
automatisk opsættende virkning.

Ændringsforslag 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke er fremkommet nye 
elementer eller oplysninger, eller hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke har 
fremlagt sådanne elementer eller 
oplysninger, som i væsentligt omfang 
ændrer de specifikke omstændigheder i den 
enkelte sag, finder første og andet afsnit 
ikke anvendelse, hvis:

Hvis der ikke er fremkommet nye 
elementer eller oplysninger, eller hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke har 
fremlagt sådanne elementer eller 
oplysninger, som ændrer de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag, finder 
første og andet afsnit ikke anvendelse, 
hvis:

Or. en
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Begrundelse

Klager bør altid have en automatisk opsættende virkning. Vurderingen af hvorvidt der er 
fremkommet nye elementer og/eller hvorvidt der skal ske en opsættelse af sagen, vil medføre 
at medlemsstaternes myndigheder pålægges byrden med at foretage en separat vurdering. 
Indførelsen af kravet om 'væsentligt omfang' pålægger de retslige myndigheder en alt for stor 
byrde og medfører en risiko for at individuelle sager ikke vurderes behørigt, hvorved der kan 
forekomme uoprettelige krænkelser af nonrefoulementprincippet .

Ændringsforslag 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter rimelige frister 
og andre nødvendige bestemmelser for at 
sikre udøvelsen af retten til effektive 
retsmidler i henhold til denne artikel.

En klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse skal indgives senest 30 
dage, efter at vedkommende er blevet 
underrettet om afgørelsen. 
Medlemsstaterne fastsætter andre 
nødvendige bestemmelser for at sikre 
udøvelsen af retten til effektive retsmidler i 
henhold til denne artikel.

Or. it

Ændringsforslag 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter rimelige frister 
og andre nødvendige bestemmelser for at 
sikre udøvelsen af retten til effektive 
retsmidler i henhold til denne artikel.

Medlemsstaterne fastsætter en frist på 
højst fem (5) dage og andre nødvendige 
bestemmelser for at sikre udøvelsen af 
retten til effektive retsmidler i henhold til 
denne artikel.

Or. pl

Ændringsforslag 653
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Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter rimelige frister 
og andre nødvendige bestemmelser for at 
sikre udøvelsen af retten til effektive 
retsmidler i henhold til denne artikel.

Medlemsstaterne fastsætter rimelige og 
passende frister og andre nødvendige 
bestemmelser for at sikre udøvelsen af 
retten til effektive retsmidler i henhold til 
denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 654
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst fem dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når 
denne afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst fem dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når denne 
afgørelse er en følge af en endelig 

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
mindst 15 dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse.
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afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Or. en

Begrundelse

Henset til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis vedrørende retten til en 
effektive retsmidler i artikel 13 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (dvs. Jabari 
mod Tyrkiet, pkt. 40, Muminov mod Rusland, pkt. 90), kan en automatisk anvendelse af korte 
frister for indgivelse af klager være i strid med beskyttelsen mod tilbagesendelse

Ændringsforslag 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst fem dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når denne 
afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
mellem ti og 15 dage til at indgive en klage 
over en afgørelse om tilbagesendelse, når 
denne afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede periode er for kort til at sikre fuld udøvelse af retten til at 
indgive en klage. En frist på mellem ti og 15 dage til at appellere er mere rimelig og 
realistisk.

Ændringsforslag 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst fem dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når denne 
afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst femten dage til at indgive en klage 
over en afgørelse om tilbagesendelse, når 
denne afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Or. it

Ændringsforslag 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst fem dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når denne 
afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst tre dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når denne 
afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Or. fr

Ændringsforslag 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst fem dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når denne 
afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst to dage til at indgive en klage over en 
afgørelse om tilbagesendelse, når denne 
afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
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international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger nøje sammen med og supplerer ændringsforslag 12 med 
henblik på at fremskynde domstolenes arbejdsgang og tilbagesendelsesprocedurens afvikling.

Ændringsforslag 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan fastsætte 
bestemmelser om administrativ prøvelse 
forud for en klage ved en ret eller domstol 
i henhold til stk. 1, forudsat at en 
administrativ prøvelse ikke påvirker 
retsmidlernes effektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 661
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den pågældende 
tredjelandsstatsborger skal have mulighed 
for at få juridisk rådgivning, for at lade sig 
repræsentere og om nødvendigt for at få 
sproglig bistand.

5. Den pågældende 
tredjelandsstatsborger skal have mulighed 
for at få juridisk rådgivning, for at lade sig 
repræsentere og for at få sproglig bistand.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 40.

Ændringsforslag 662
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes den nødvendige gratis 
retshjælp og/eller repræsentation i henhold 
til den relevante nationale lovgivning eller 
relevante nationale regler om retshjælp, og 
kan bestemme, at en sådan gratis retshjælp 
og/eller repræsentation er underlagt 
betingelserne i artikel 15, stk. 3-6, i Rådets 
direktiv 2005/85/EF.

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes den nødvendige gratis 
retshjælp og/eller repræsentation i henhold 
til den relevante nationale lovgivning eller 
relevante nationale regler om retshjælp, og 
kan bestemme, at en sådan gratis retshjælp 
og/eller repræsentation er underlagt 
betingelserne i artikel 15, stk. 3-6, i Rådets 
direktiv 2005/85/EF. Anerkendte 
flygtninge kan blive bedt om at refundere 
medlemsstatens omkostninger til juridisk 
og sproglig bistand.

Or. nl

Begrundelse

De juridiske omkostninger til gratis retshjælp lægger et enormt pres på retsvæsenets budget. 
Det virker ikke urimeligt, at de, der har haft direkte fordel af dette system, skal kompensere 
staten for det. Refusion af omkostninger til juridisk og sproglig bistand efter anerkendelsen 
sikrer en retfærdig behandling af alle sager, sådan som det fremgår af betragtning 4.

Ændringsforslag 663
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes den nødvendige gratis 
retshjælp og/eller repræsentation i henhold 
til den relevante nationale lovgivning eller 

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes gratis retshjælp og/eller 
repræsentation i henhold til den relevante 
nationale lovgivning eller relevante 
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relevante nationale regler om retshjælp, og 
kan bestemme, at en sådan gratis 
retshjælp og/eller repræsentation er 
underlagt betingelserne i artikel 15, stk. 3-
6, i Rådets direktiv 2005/85/EF.

nationale regler om retshjælp. 
Medlemsstaterne oplyser 
tredjelandsstatsborgere om muligheden 
for at fremsætte en sådan anmodning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 40.

Ændringsforslag 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes den nødvendige gratis 
retshjælp og/eller repræsentation i henhold 
til den relevante nationale lovgivning eller 
relevante nationale regler om retshjælp, og 
kan bestemme, at en sådan gratis retshjælp 
og/eller repræsentation er underlagt 
betingelserne i artikel 15, stk. 3-6, i Rådets 
direktiv 2005/85/EF.

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
udtrykkelig anmodning ydes den 
nødvendige gratis retshjælp og/eller 
repræsentation i henhold til den relevante 
nationale lovgivning eller relevante 
nationale regler om retshjælp, og kan 
bestemme, at en sådan gratis retshjælp 
og/eller repræsentation er underlagt 
betingelserne i artikel 15, stk. 3-6, i Rådets 
direktiv 2005/85/EF.

Or. fr

Ændringsforslag 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes den nødvendige gratis 
retshjælp og/eller repræsentation i henhold 

6. Medlemsstaterne sikrer, at der ydes 
den nødvendige gratis retshjælp og/eller 
repræsentation i henhold til den relevante 
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til den relevante nationale lovgivning eller 
relevante nationale regler om retshjælp, og 
kan bestemme, at en sådan gratis retshjælp 
og/eller repræsentation er underlagt 
betingelserne i artikel 15, stk. 3-6, i Rådets 
direktiv 2005/85/EF.

nationale lovgivning eller relevante 
nationale regler om retshjælp, og kan 
bestemme, at en sådan gratis retshjælp 
og/eller repræsentation er underlagt 
betingelserne i artikel 15, stk. 3-6, i Rådets 
direktiv 2005/85/EF.

Or. en

Begrundelse

Adgang til retshjælp er afgørende for at kunne udøve retten til en effektive retsmidler. Dette 
ændringsforslag er knyttet til betragtning 21, artikel 7 og artikel 14.

Ændringsforslag 666
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1. finder også anvendelse på 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold, for hvem det ikke er eller ikke har 
været muligt at fuldbyrde en afgørelse om 
tilbagesendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 4.

Ændringsforslag 667
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De principper, der ligger til grund 
for stk. 1 a-d, udelukker ikke, at dette sker 
i politiets varetægt.
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Or. nl

Begrundelse

Eftersom et stort antal personer forsvinder, bør man i de fleste tilfælde foretrække 
frihedsberøvelse inden repatriering. Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med 
ændringsforslag 15 til betragtning 18 og ændringsforslag 17 til betragtning 22. At sætte de 
pågældende i politiets varetægt kan ikke udelukkes som metode til at sørge for bl.a. 
indkvartering, lægehjælp og mad.

Ændringsforslag 668
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne giver de personer, 
der er omhandlet i stk. 1, en skriftlig 
bekræftelse i henhold til national 
lovgivning på, at fristen for frivillig udrejse 
er blevet forlænget i overensstemmelse 
med artikel 9, stk. 2, eller at afgørelsen om 
tilbagesendelse midlertidigt ikke vil blive 
fuldbyrdet.

2. Medlemsstaterne giver de personer, 
der er omhandlet i stk. 1 og 1a, en skriftlig 
bekræftelse i henhold til national 
lovgivning på, at fristen for frivillig udrejse 
er blevet forlænget i overensstemmelse 
med artikel 9, stk. 2, eller at afgørelsen om 
tilbagesendelse midlertidigt ikke vil blive 
fuldbyrdet, eller at det ikke har været 
muligt at fuldbyrde en afgørelse om 
tilbagesendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 17, stk. 1a.

Ændringsforslag 669
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 670
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andre tilstrækkelige og 
mindre indgribende foranstaltninger kan 
anvendes effektivt i det konkrete tilfælde, 
må medlemsstaterne frihedsberøve en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
gennemføre en udsendelse, navnlig når

Medlemsstaterne må aldrig anvende 
indgribende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18 og til betragtning 27 og 28.

Ændringsforslag 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andre tilstrækkelige og mindre 
indgribende foranstaltninger kan anvendes 
effektivt i det konkrete tilfælde, må 
medlemsstaterne frihedsberøve en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
gennemføre en udsendelse, navnlig når

Medmindre andre tilstrækkelige og mindre 
indgribende foranstaltninger kan anvendes 
effektivt i det konkrete tilfælde, må 
medlemsstaterne kun frihedsberøve en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
gennemføre en udsendelse, når

Or. en

Ændringsforslag 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andre tilstrækkelige og mindre 
indgribende foranstaltninger kan anvendes 
effektivt i det konkrete tilfælde, må 
medlemsstaterne frihedsberøve en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
gennemføre en udsendelse, navnlig når

Medmindre andre tilstrækkelige og mindre 
indgribende foranstaltninger kan anvendes 
effektivt i det konkrete tilfælde, må 
medlemsstaterne kun frihedsberøve en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
gennemføre en udsendelse, når

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med andre 
ændringsforslag til denne artikel. Ordet "kun" er udeladt i Kommissionens forslag. Det ville 
være at foretrække at have en udtømmende liste over grunde til frihedsberøvelse for at sikre, 
at denne kun anvendes som en sidste udvej og i helt specifikke tilfælde.

Ændringsforslag 673
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andre tilstrækkelige og mindre 
indgribende foranstaltninger kan anvendes 
effektivt i det konkrete tilfælde, må 
medlemsstaterne frihedsberøve en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
gennemføre en udsendelse, navnlig når

Medmindre andre tilstrækkelige og mindre 
indgribende foranstaltninger kan anvendes 
effektivt i det konkrete tilfælde, 
frihedsberøver medlemsstaterne en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
gennemføre en udsendelse, når

Or. en

Begrundelse

Artiklen er ikke behørigt tilpasset til betragtning 28, hvor det udtrykkeligt fastslås, at den 
pågældende skal frihedsberøves i dette tilfælde.
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Ændringsforslag 674
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 - stk. 1 - afsnit 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der er risiko for, at den 
pågældende vil forsvinde som fastslået i 
henhold til artikel 6

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med udeladelsen af artikel 6.

Ændringsforslag 675
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den pågældende 
tredjelandsstatsborger undviger eller 
lægger hindringer i vejen for 
forberedelsen af tilbagesendelsen eller for 
udsendelsesprocessen eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med ændringsforslaget til artikel 18, stk. 1.

Ændringsforslag 676
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne grund, som Kommissionen nyligt har foreslået, er ikke tilstrækkeligt præcis, da der 
ikke findes fælles EU-definitioner af den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den 
nationale sikkerhed, og sådanne situationer bør håndteres i henhold til gældende strafferet 
eller retsplejelovgivning.

Ændringsforslag 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed på 
basis af en straffedom eller elementer, der 
kan begrunde, at den pågældende må 
anses for socialt farlig.
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Or. it

Ændringsforslag 679
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed 
eller er blevet dømt for en strafbar 
handling, der kan straffes med en 
maksimumstraf på mindst tre års fængsel.

Or. en

Begrundelse

Det præciseres med indførelsen af denne sætning, at en eventuel dom for en strafbar 
handling, der kan straffes med en maksimumstraf på mindst tre års fængsel, også bør være 
årsag til, at den pågældende frihedsberøves. Det samme gælder de øvrige dele af dette 
direktiv, hvor denne sætning indgår.

Ændringsforslag 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed, 
navnlig når den tredjelandsstatsborgeren 
er dømt for alvorlig kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 681
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en reel og 
aktuel risiko for den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle grunde til frihedsberøvelse fastsættes 
i national ret.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at beslutte, hvilke bestemmelser de vil vedtage i deres nationale 
ret.

Ændringsforslag 683
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle grunde til frihedsberøvelse fastsættes i 
national ret.

I andre tilfælde må medlemsstaterne 
frihedsberøve en tredjelandsstatsborger, 
der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, for at 
forberede en tilbagesendelse og/eller 
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gennemføre en udsendelse.
Alle grunde til frihedsberøvelse fastsættes i 
national ret.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en logisk følge af mit ændringsforslag til denne artikels første afsnit og 
præciserer, hvornår der bør og kan ske frihedsberøvelse.

Ændringsforslag 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver frihedsberøvelse skal være af så 
kort varighed som muligt og må kun 
opretholdes, så længe udsendelsen er under 
forberedelse og gennemføres med 
nødvendig omhu.

Enhver frihedsberøvelse er en sidste udvej, 
der tages i anvendelse, når andre 
foranstaltninger som alternativ til 
frihedsberøvelse ikke er til stede, og den 
skal være af så kort varighed som muligt 
og må kun opretholdes, så længe 
udsendelsen er under forberedelse og 
gennemføres med nødvendig omhu.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tæt knyttet til Kommissionens ændringsforslag til artikel 18, litra c).

Ændringsforslag 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver frihedsberøvelse skal være af så 
kort varighed som muligt og må kun 
opretholdes, så længe udsendelsen er under 

Frihedsberøvelsen opretholdes mindst, så 
længe udsendelsen er under forberedelse 
og gennemføres med nødvendig omhu.
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forberedelse og gennemføres med 
nødvendig omhu.

Or. fr

Ændringsforslag 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frihedsberøvelse tages aldrig i anvendelse 
over for uledsagede mindreårige eller 
familier med mindreårige.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tæt knyttet til Kommissionens ændringsforslag til artikel 18, litra c).

Ændringsforslag 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale periode for 
frihedsberøvelse skal være fra tre til seks 
måneder, der kan forlænges én gang for 
en maksimal periode på yderligere seks 
måneder.

Or. it

Ændringsforslag 688
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser om frihedsberøvelse træffes af 
administrative eller retslige myndigheder.

Afgørelser om frihedsberøvelse træffes af 
administrative eller retslige myndigheder 
samtidig med afgørelsen om 
tilbagesendelse.

Or. nl

Begrundelse

En situation, hvor forskellige dommere skal håndtere de individuelle afgørelser mere end én 
gang, bør undgås. Dette ændringsforslag er nødvendigt for at opnå en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, sådan som der gives udtryk for i betragtning 3. I den oprindelige tekst 
er der mulighed for flere retssager.

Ændringsforslag 689
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller indrømme den pågældende 
tredjelandsstatsborger en ret til at indlede 
procedurer, hvorved der sker hurtig 
domstolsprøvelse af frihedsberøvelsens 
lovlighed, som der skal træffes afgørelse 
om så hurtigt som muligt efter 
indledningen af de relevante procedurer. I 
sådanne tilfælde skal medlemsstaterne 
omgående underrette den pågældende 
tredjelandsstatsborger om muligheden for 
at indlede sådanne procedurer.

b) eller indrømme den pågældende 
tredjelandsstatsborger en ret til at indlede 
procedurer, hvorved der sker hurtig 
domstolsprøvelse af frihedsberøvelsens 
lovlighed, som der skal træffes afgørelse 
om så hurtigt som muligt efter 
indledningen af de relevante procedurer. I 
sådanne tilfælde skal medlemsstaterne 
omgående underrette den pågældende 
tredjelandsstatsborger om muligheden for 
at indlede sådanne procedurer og yde gratis 
juridisk og sproglig bistand i forbindelse 
dermed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 40.

Ændringsforslag 690
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Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelser om frihedsberøvelse 
vurderes i hvert enkelt tilfælde på ny med 
rimelige mellemrum enten efter 
ansøgning fra den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller ex officio. I 
tilfælde af langvarig frihedsberøvelse skal 
vurderingerne være undergivet en retslig 
myndigheds tilsyn.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre sammenhæng med ændringen af artikel 18, stk. 5, og 
af artikel 22, stk. 7, andet afsnit.

Ændringsforslag 691
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelser om frihedsberøvelse 
vurderes i hvert enkelt tilfælde på ny med 
rimelige mellemrum enten efter ansøgning 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger 
eller ex officio. I tilfælde af langvarig 
frihedsberøvelse skal vurderingerne være 
undergivet en retslig myndigheds tilsyn

3. Hvis en medlemsstat beslutter at 
anvende frihedsberøvelse, skal afgørelser 
om frihedsberøvelse i hvert enkelt tilfælde 
vurderes på ny med rimelige og 
regelmæssige mellemrum enten efter 
ansøgning fra den pågældende 
tredjelandsstatsborger eller ex officio. 
Vurderingerne skal være undergivet en 
retslig myndigheds tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de øvrige fremsatte 
ændringsforslag til denne artikel samt til betragtning 27 og 28.
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Ændringsforslag 692
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode for frihedsberøvelsen på mindst tre 
måneder og højst seks måneder.

5. Hvis en medlemsstat vælger at 
anvende frihedsberøvelse, fastsætter den 
en begrænset periode for frihedsberøvelsen 
på ikke over to uger.

Or. en

Ændringsforslag 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode for frihedsberøvelsen på mindst 
tre måneder og højst seks måneder.

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode efter eget skøn.

Or. fr

Ændringsforslag 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode for frihedsberøvelsen på mindst tre 
måneder og højst seks måneder.

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en begrænset 
periode for frihedsberøvelsen på højst to 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Ifølge diverse NGO'er og internationale organisationer er der ingen dokumentation for, at 
faktiske udsendelsesniveauer skulle stige i takt med frihedsberøvelsens varighed. Ifølge 
EPRS's alternativ konsekvensanalyse, "I Frankrig fandt 80 % af de udsendelserne sted før 
frihedsberøvelsens femogtyvende dag. Det er derfor ofte ikke nødvendigt at forlænge 
frihedsberøvelsen, fordi den ikke bidrager til udsendelsen. Forlængelse af frihedsberøvelsen 
er ikke omkostningseffektivt under sådanne omstændigheder".

Ændringsforslag 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode for frihedsberøvelsen på mindst tre 
måneder og højst seks måneder.

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode for frihedsberøvelsen på mindst tre 
måneder og højst 12 måneder.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for situationer, som bl.a. er omhandlet i ændringsforslag 
5, og supplerer dette. Det hænger også nøje sammen med ændringsforslag 2, da visse 
tilbagesendelsesprocedurer ikke kan gennemføres, fordi den maksimale periode for 
frihedsberøvelse er for kort.

Ændringsforslag 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode for frihedsberøvelsen på mindst tre 
måneder og højst seks måneder.

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en begrænset 
periode for frihedsberøvelsen på højst tre 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af forskellige kilder, herunder Europa-Parlamentets konsekvensanalyse, har 
stadig længere perioder med frihedsberøvelse en begrænset indvirkning på de faktiske 
udsendelser. Der kan anvendes frihedsberøvelse, men, i lyset af de alvorlige risici for 
krænkelser af menneskerettighederne, kun i forbindelse med domstolsprøvelse.

Ændringsforslag 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i en begrænset periode på 
yderligere 12 måneder i overensstemmelse 
med national ret, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle 
rimelige bestræbelser kan forventes at 
tage længere tid som følge af

udgår

a) manglende samarbejde fra den 
pågældende tredjelandsstatsborgers side 
eller
b) forsinkelser i forbindelse med 
fremskaffelsen af nødvendige dokumenter 
fra tredjelande.
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Or. fr

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at sikre sammenhæng med ændringen af artikel 18, stk. 5, og 
af artikel 22, stk. 7, andet afsnit.

Ændringsforslag 698
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i en begrænset periode på 
yderligere 12 måneder i overensstemmelse 
med national ret, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle 
rimelige bestræbelser kan forventes at 
tage længere tid som følge af

udgår

a) manglende samarbejde fra den 
pågældende tredjelandsstatsborgers side 
eller
b) forsinkelser i forbindelse med 
fremskaffelsen af nødvendige dokumenter 
fra tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de øvrige fremsatte 
ændringsforslag til denne artikel samt til betragtning 27 og 28.

Ændringsforslag 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i en begrænset periode på 
yderligere 12 måneder i overensstemmelse 
med national ret, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle rimelige 
bestræbelser kan forventes at tage længere 
tid som følge af

6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i to på hinanden følgende gange, 
hver for en begrænset periode på hver 
yderligere 3 måneder i overensstemmelse 
med national ret, og altid efter 
domstolsprøvelse, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle rimelige 
bestræbelser kan forventes at tage længere 
tid som følge af

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18, stk. 5. Derved bliver det muligt med en samlet 
frihedsberøvelse på op til 9 måneder og med sikring af domstolsprøvelse.

Ændringsforslag 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i en begrænset periode på 
yderligere 12 måneder i overensstemmelse 
med national ret, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle rimelige 
bestræbelser kan forventes at tage længere 
tid som følge af

6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i en begrænset periode på 
yderligere fire måneder i 
overensstemmelse med national ret, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle rimelige 
bestræbelser kan forventes at tage længere 
tid som følge af

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er forbundet med ændringsforslagene til artikel 18, stk. 5.

Ændringsforslag 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsinkelser i forbindelse med 
fremskaffelsen af nødvendige dokumenter 
fra tredjelande.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18, stk. 5.

Ændringsforslag 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 7. Medlemsstaterne kan 
frihedsberøve en tredjelandsstatsborger 
endnu en gang, selv om de har gjort brug 
af den i stk. 6 omhandlede periode, hvis 
der efter vedkommendes løsladelse opstår 
omstændigheder, som gør det muligt at 
fuldbyrde en tidligere truffet afgørelse om 
tilbagesendelse, som vedrører den 
pågældende tredjelandsstatsborger. 
Varigheden af den nye 
frihedsberøvelsesperiode må ikke 
overstige 30 dage.

Or. pl

Ændringsforslag 703
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE658.738 330/358AM\1214327DA.doc

DA

1. Frihedsberøvelse skal som 
hovedregel finde sted i faciliteter for 
frihedsberøvede. Når en medlemsstat ikke 
kan indkvartere de frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere i særlige faciliteter 
for frihedsberøvede og er nødt til at 
anbringe dem i et fængsel, skal de 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
holdes adskilt fra almindelige indsatte.

1. Hvis en medlemsstat som en sidste 
udvej vælger at anvende frihedsberøvelse, 
skal frihedsberøvelsen som hovedregel 
finde sted i åbne faciliteter for 
frihedsberøvede. De særlige faciliteter for 
frihedsberøvede skal tilbyde de 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
værdige forhold under frihedsberøvelsen i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder. Personalet i de særlige 
faciliteter for frihedsberøvede skal være 
behørigt uddannet og kvalificeret. 
Tredjelandsstatsborgere må aldrig 
frihedsberøves i fængsler eller i celler hos 
politiet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med betragtning 27.

Ændringsforslag 704
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frihedsberøvelse skal som 
hovedregel finde sted i faciliteter for 
frihedsberøvede. Når en medlemsstat ikke 
kan indkvartere de frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere i særlige 
faciliteter for frihedsberøvede og er nødt 
til at anbringe dem i et fængsel, skal de 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
holdes adskilt fra almindelige indsatte.

1. Frihedsberøvelse skal finde sted 
under særlige forhold for frihedsberøvede, 
hvor de frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere holdes adskilt fra 
almindelige indsatte.

Or. en

Begrundelse

I stedet for at fokusere på fysisk adskillelse af faciliteter for frihedsberøvede fra almindelige 
fængsler ville det være mere praktisk og effektivt at understrege behovet for særlige forhold 
under frihedsberøvelsen sammenlignet almindelige fængselsforhold. Dette ændringsforslag er 
nødvendigt, da det vedrører den interne logik i teksten vedrørende procedurerne for 
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frihedsberøvelse fastsat i artikel 18 og for at undgå flugtrisiko som fastsat i artikel 6.

Ændringsforslag 705
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere skal efter 
anmodning have tilladelse til i tide at sætte 
sig i forbindelse med retlige 
repræsentanter, familiemedlemmer og 
kompetente konsulære myndigheder.

2. Frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere skal efter 
anmodning have tilladelse til allerede fra 
frihedsberøvelsens første dag at sætte sig i 
forbindelse med retlige repræsentanter, 
familiemedlemmer og kompetente 
konsulære myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 4.

Ændringsforslag 706
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Der skal sikres akut 
lægebehandling og absolut nødvendig 
behandling af sygdom.

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personer i en udsat situation. Der skal 
straks sikres hurtig lægebehandling og 
behandling af sygdom.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 38 og artikel 14.
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Ændringsforslag 707
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Relevante og kompetente nationale, 
internationale og ikke-statslige 
organisationer og organer skal have 
mulighed for at besøge faciliteter for 
frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, for 
så vidt de anvendes til frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse 
med dette kapitel. Det kan kræves, at der 
indhentes tilladelse til sådanne besøg.

4. Relevante og kompetente nationale, 
internationale og ikke-statslige 
organisationer og organer samt 
journalister og medlemmer af Europa-
Parlamentet og nationale parlamenter 
skal have mulighed for at besøge faciliteter 
for frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, 
for så vidt de anvendes til frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere i 
overensstemmelse med dette kapitel. Det 
skal være muligt at foretage uanmeldte 
besøg.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 10.

Ændringsforslag 708
Pietro Bartolo

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Relevante og kompetente nationale, 
internationale og ikke-statslige 
organisationer og organer skal have 
mulighed for at besøge faciliteter for 
frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, for 
så vidt de anvendes til frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse 
med dette kapitel. Det kan kræves, at der 
indhentes tilladelse til sådanne besøg.

4. Relevante og kompetente nationale, 
internationale og ikke-statslige 
organisationer og organer skal have 
mulighed for at besøge faciliteter for 
frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, for 
så vidt de anvendes til frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse 
med dette kapitel. Det kan kræves, at der 
indhentes tilladelse til sådanne besøg. 
Sådanne besøg kan under ingen 
omstændigheder begrænses eller 
forbydes.
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Or. it

Begrundelse

Der skal altid sikres adgang til faciliteterne for frihedsberøvede. Dette ændringsforslag er 
knyttet til ordførerens ændringsforslag til artikel 18 og til betragtning 27 og 28.

Ændringsforslag 709
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Relevante og kompetente nationale, 
internationale og ikke-statslige 
organisationer og organer skal have 
mulighed for at besøge faciliteter for 
frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, for 
så vidt de anvendes til frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse 
med dette kapitel. Det kan kræves, at der 
indhentes tilladelse til sådanne besøg.

4. Relevante og kompetente nationale, 
internationale organisationer og organer 
skal have mulighed for at besøge faciliteter 
for frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, 
for så vidt de anvendes til frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere i 
overensstemmelse med dette kapitel. Det 
kan kræves, at der indhentes tilladelse til 
sådanne besøg.

Or. nl

Begrundelse

NGO'erne mangler enhver form for demokratisk legitimitet eller kontrol. Desuden er det 
uklart, hvem der benytter titlen og med hvilken begrundelse, og som dermed opnår særlige 
beføjelser på dette grundlag. Kontrollen med den udøvende magt bør udøves af lovgiveren 
eller af en international organisation, der er anerkendt af medlemsstatens regering.
 I den oprindelige tekst henvises der til relevante og kompetente nationale, internationale og 
ikke-statslige organisationer og organer. De ikke-statslige organisationer opfylder ikke den 
kumulative betingelse om relevans og kompetence og bør derfor ikke medtages på denne liste.

Ændringsforslag 710
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tredjelandsstatsborgere, der 
frihedsberøves, skal systematisk have 

5. Tredjelandsstatsborgere, der 
frihedsberøves, skal systematisk have 
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oplysninger, der forklarer de regler, der 
gælder i faciliteten, og som angiver deres 
rettigheder og pligter. Sådanne oplysninger 
omfatter oplysninger om deres ret i 
henhold til national lovgivning til at 
kontakte de organisationer og organer, der 
er omhandlet i stk. 4.

oplysninger, der forklarer de regler, der 
gælder i faciliteten, og som angiver deres 
rettigheder og pligter, på et sprog, de 
forstår. Sådanne oplysninger omfatter 
oplysninger om deres ret i henhold til 
national lovgivning til at kontakte de 
organisationer og organer samt 
journalister og medlemmer af Europa-
Parlamentet og nationale parlamenter, 
der er omhandlet i stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 10.

Ændringsforslag 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Frihedsberøvelse af mindreårige og 

familier
1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.
2. Familier, der frihedsberøves, mens de 
venter på at blive udsendt, skal have 
separat bolig, der i tilstrækkelig grad 
sikrer privatlivets fred.
3. Frihedsberøvede mindreårige skal have 
mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, 
herunder leg og rekreative aktiviteter, der 
passer til deres alder, og skal afhængig af 
varigheden af deres ophold have adgang 
til undervisning.
4. Uledsagede mindreårige skal så vidt 
muligt have bolig i institutioner med 
personale og faciliteter, der tager hensyn 
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til de behov, som personer i deres 
aldersgruppe har.
5. Barnets tarv er et væsentligt hensyn i 
forbindelse med frihedsberøvelse af 
mindreårige, der venter på at blive 
udsendt.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tæt knyttet til Kommissionens ændringsforslag til artikel 18, litra c).

Ændringsforslag 712
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20 Frihedsberøvelse af mindreårige og 
familier

20 Forbud mod frihedsberøvelse af 
mindreårige og familier

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40.

Ændringsforslag 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20 Frihedsberøvelse af mindreårige og 
familier

20 Mindreårige og familier

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er forbundet med ændringsforslagene til artikel 20, stk. 1.

Ændringsforslag 714
Jeroen Lenaers

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn, der er omfattet af 
tilbagesendelsesprocedurer må med 
henblik på at forberede tilbagesendelsen 
og/eller foretage udsendelsesproceduren 
kun frihedsberøves som en sidste udvej og 
i det kortest mulige passende tidsrum, og 
kun når det er fastslået, at der ikke findes 
andre mindre indgribende 
foranstaltninger. Små børn 
frihedsberøves i særlige faciliteter og må 
ikke anbringes i et fængsel. Uanset artikel 
18, stk. 5, kan medlemsstaterne i deres 
nationale lovgivning vedtage kortere 
frihedsberøvelse for mindreårige.

Or. en

Begrundelse

I den europæiske menneskerettighedskonvention bemærkes det, at i henhold til kendt 
retspraksis bør frihedsberøvelse af små børn i fængselslignende strukturer principielt undgås, 
og at kun korttidsanbringelse under passende forhold kan være forenelig med konventionen, 
forudsat at det er en sidste udvej og først efter udtrykkeligt at have kontrolleret, at der ikke 
findes andre mindre indgribende foranstaltninger. Da Kommissionens forslag berører 
årsagerne til frihedsberøvelse, er det vigtigt også at præcisere reglerne for og sikringen af 
mindreårige.

Ændringsforslag 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må ikke 
frihedsberøves og skal gives passende, 
humane og ikkefrihedsberøvende 
alternativer til frihedsberøvelse, når dette 
er til barnets tarv, og når det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af 
dem.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 28. Frihedsberøvelse af mindreårige bør afskaffes, da det er i direkte modstrid 
med barnets tarv.

Ændringsforslag 716
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.

1. Mindreårige og familier med 
mindreårige børn må ikke frihedsberøves.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40 og artikel 18.

Ændringsforslag 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må ikke 
frihedsberøves.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv, 
heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige bør 
der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i barnets 
tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
- Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, klagesagens nr. 25794/13 og 28151/13, 22. 
februar 2017.

Ændringsforslag 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må aldrig 
frihedsberøves.

Or. en

Begrundelse

Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv. Det støttes af FN's Komité for 
Barnets Rettigheder, FN's Komité for Vandrende Arbejdstageres Rettigheder, FN's særlige 
rapportør om migranters menneskerettigheder. Medlemsstaterne har mulighed for at finde 
alternative løsninger såsom åbne centre til at sikre tilbagesendelse af uledsagede mindreårige 
og familier med mindreårige børn efter at have vurderet, hvad der tjener deres tarv bedst.

Ændringsforslag 719
Tom Vandendriessche
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Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn skal repatrieres 
hurtigst muligt for at reducere 
frihedsberøvelsens varighed.

Or. nl

Begrundelse

Vi skal finde den rette balance mellem et effektivt asylsystem og respekten for de pågældende 
personers rettigheder. Kommissionens oprindelige tekst strider mod målet om en effektiv 
asylpolitik, som der gives udtryk for i betragtning 3.

Ændringsforslag 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Familier, der frihedsberøves, mens 
de venter på at blive udsendt, skal have 
separat bolig, der i tilstrækkelig grad 
sikrer privatlivets fred.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv, 
heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige bør 
der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i barnets 
tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
- Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, klagesagens nr. 25794/13 og 28151/13, 22. 
februar 2017.

Ændringsforslag 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Familier, der frihedsberøves, mens 
de venter på at blive udsendt, skal have 
separat bolig, der i tilstrækkelig grad 
sikrer privatlivets fred.

2. Medlemsstaterne skal derfor 
fastlægge passende omsorgsordninger og 
indkvartere mindreårige og familier med 
mindreårige børn. Passende 
omsorgsordninger og 
modtagelsesforanstaltninger til 
mindreårige børn og deres familier skal 
være lokalt baserede, så lidt indgribende 
som muligt og respektere retten til 
privatlivets fred og familieliv. Disse 
omsorgsordninger bør omfatte personale 
og faciliteter, som opfylder behovene hos 
personer i den pågældende alder.
Mindreårige skal have mulighed for at 
deltage i fritidsaktiviteter, herunder leg og 
rekreative aktiviteter, der passer til deres 
alder, og skal afhængig af varigheden af 
deres ophold have adgang til 
undervisning.
Uledsagede mindreårige skal så vidt 
muligt have bolig i institutioner med 
personale og faciliteter, der tager hensyn 
til de behov, som personer i deres 
aldersgruppe har.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 28. Mindreårige og familier med mindreårige børn bør have adgang til 
passende omsorgsordninger og ikke underkastes frihedsberøvelse.

Ændringsforslag 722
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Familier, der frihedsberøves, mens 
de venter på at blive udsendt, skal have 
separat bolig, der i tilstrækkelig grad 
sikrer privatlivets fred.

2. Uledsagede børn og børn, der er 
blevet adskilt fra deres familier, samt 
børn, der er sammen med deres familier, 
skal, mens de venter på at blive udsendt, 
have passende alternativer til 
frihedsberøvelse stillet til rådighed. 
Mindreårige må ikke gennem 
frihedsberøvelse eller fjernelse af en 
forældre eller omsorgsperson adskilles fra 
deres forældre eller deres juridiske eller 
sædvanlige primære omsorgspersoner 
under proceduren. Familier skal holdes 
samlet, medmindre dette bringer barnets 
sikkerhed i fare. Dette omfatter 
gennemførelse eller undersøgelse af 
alternativer til frihedsberøvelse for hele 
familien og beskyttelse af forældre fra at 
blive fjernet, så længe proceduren er 
verserende. Såfremt det er nødvendigt, 
skal passende omsorgs- og 
boligarrangementer, der gør det muligt 
for børn og familier at bo sammen i 
grupper, gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40 og artikel 18.

Ændringsforslag 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Familier, der frihedsberøves, mens 
de venter på at blive udsendt, skal have 
separat bolig, der i tilstrækkelig grad sikrer 
privatlivets fred.

2. Familier og uledsagede 
mindreårige skal, mens de venter på at 
blive udsendt, have alternativer til 
frihedsberøvelse med separat bolig, der i 
tilstrækkelig grad sikrer privatlivets fred.

Or. en
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Begrundelse

Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv. Medlemsstaterne har mulighed for 
at finde alternative løsninger såsom åbne centre til at sikre tilbagesendelse af uledsagede 
mindreårige og familier med mindreårige børn efter at have vurderet, hvad der tjener deres 
tarv bedst. Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med 
ændringsforslagene til artikel 20, stk. 1.

Ændringsforslag 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Frihedsberøvede mindreårige skal 
have mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter, herunder leg og 
rekreative aktiviteter, der passer til deres 
alder, og skal afhængig af varigheden af 
deres ophold have adgang til 
undervisning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv, 
heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige bør 
der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i barnets 
tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
- Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, klagesagens nr. 25794/13 og 28151/13, 22. 
februar 2017.

Ændringsforslag 725
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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3. Frihedsberøvede mindreårige skal 
have mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter, herunder leg og 
rekreative aktiviteter, der passer til deres 
alder, og skal afhængig af varigheden af 
deres ophold have adgang til 
undervisning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40.

Ændringsforslag 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Frihedsberøvede mindreårige skal 
have mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter, herunder leg og 
rekreative aktiviteter, der passer til deres 
alder, og skal afhængig af varigheden af 
deres ophold have adgang til 
undervisning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 28. Da børn ikke bør frihedsberøves, bør denne bestemmelse udgå. Disse 
bestemmelser er dog medtaget i forslagene til en ændret artikel 20, stk. 2.

Ændringsforslag 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Frihedsberøvede mindreårige skal 
have mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter, herunder leg og rekreative 
aktiviteter, der passer til deres alder, og 
skal afhængig af varigheden af deres 
ophold have adgang til undervisning.

3. Mindreårige skal have mulighed for 
at deltage i fritidsaktiviteter, herunder leg 
og rekreative aktiviteter, der passer til 
deres alder, og skal afhængig af varigheden 
af deres ophold have adgang til 
undervisning.

Or. en

Begrundelse

Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv. Medlemsstaterne har mulighed for 
at finde alternative løsninger såsom åbne centre til at sikre tilbagesendelse af uledsagede 
mindreårige og familier med mindreårige børn efter at have vurderet, hvad der tjener deres 
tarv bedst. Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med 
ændringsforslagene til artikel 20, stk. 1.

Ændringsforslag 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uledsagede mindreårige skal så 
vidt muligt have bolig i institutioner med 
personale og faciliteter, der tager hensyn 
til de behov, som personer i deres 
aldersgruppe har.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslagene 
til betragtning 28. Da børn ikke bør frihedsberøves, bør denne bestemmelse udgå. Disse 
bestemmelser er dog medtaget i forslagene til en ændret artikel 20, stk. 2.

Ændringsforslag 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Forslag til direktiv
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Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uledsagede mindreårige skal så 
vidt muligt have bolig i institutioner med 
personale og faciliteter, der tager hensyn 
til de behov, som personer i deres 
aldersgruppe har.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv, 
heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige bør 
der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i barnets 
tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
- Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, klagesagens nr. 25794/13 og 28151/13, 22. 
februar 2017.

Ændringsforslag 730
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uledsagede mindreårige skal så 
vidt muligt have bolig i institutioner med 
personale og faciliteter, der tager hensyn 
til de behov, som personer i deres 
aldersgruppe har.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40.

Ændringsforslag 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uledsagede mindreårige skal så 
vidt muligt have bolig i institutioner med 
personale og faciliteter, der tager hensyn til 
de behov, som personer i deres 
aldersgruppe har.

4. Mindreårige skal have bolig i 
institutioner med personale og faciliteter, 
der tager hensyn til de behov, som personer 
i deres aldersgruppe har.

Or. en

Begrundelse

Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv. Medlemsstaterne har mulighed for 
at finde alternative løsninger såsom åbne centre til at sikre tilbagesendelse af uledsagede 
mindreårige og familier med mindreårige børn efter at have vurderet, hvad der tjener deres 
tarv bedst. Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med 
ændringsforslagene til artikel 20, stk. 1.

Ændringsforslag 732
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Barnets tarv er et væsentligt 
hensyn i forbindelse med frihedsberøvelse 
af mindreårige, der venter på at blive 
udsendt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40.

Ændringsforslag 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Barnets tarv er et væsentligt 
hensyn i forbindelse med frihedsberøvelse 
af mindreårige, der venter på at blive 
udsendt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med det fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv, 
heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige bør 
der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i barnets 
tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 
- Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, klagesagens nr. 25794/13 og 28151/13, 22. 
februar 2017.

Ændringsforslag 734
Nadine Morano

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Barnets tarv er et væsentligt hensyn 
i forbindelse med frihedsberøvelse af 
mindreårige, der venter på at blive udsendt.

5. Barnets tarv er et væsentligt hensyn 
i forbindelse med frihedsberøvelse af 
mindreårige, der venter på at blive udsendt. 
Dette hensyn kan ikke i sig selv udgøre en 
hindring for frihedsberøvelse.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger nøje sammen med og supplerer ændringsforslag 23.

Ændringsforslag 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Barnets tarv er et væsentligt hensyn 
i forbindelse med frihedsberøvelse af 
mindreårige, der venter på at blive udsendt.

5. Barnets tarv er et væsentligt hensyn 
i forbindelse med alternativer til 
frihedsberøvelse af mindreårige, der venter 
på at blive udsendt.

Or. en

Ændringsforslag 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Barnets tarv er et væsentligt hensyn 
i forbindelse med frihedsberøvelse af 
mindreårige, der venter på at blive 
udsendt.

5. Barnets tarv er et væsentligt hensyn 
i alle situationer.

Or. en

Begrundelse

Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets tarv. Medlemsstaterne har mulighed for 
at finde alternative løsninger såsom åbne centre til at sikre tilbagesendelse af uledsagede 
mindreårige og familier med mindreårige børn efter at have vurderet, hvad der tjener deres 
tarv bedst. Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med 
ændringsforslagene til artikel 20, stk. 1.

Ændringsforslag 737
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 udgår
Nødsituationer

1. I tilfælde af, at et usædvanligt stort 
antal tredjelandsstatsborgere, der skal 
tilbagesendes, medfører en uforudset stor 
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byrde for kapaciteten af en medlemsstats 
faciliteter for frihedsberøvede eller for 
dens administrative personale eller 
retspersonale, kan denne medlemsstat, så 
længe den usædvanlige situation varer, 
beslutte at tillade længere perioder til 
domstolsprøvelser end de i artikel 18, stk. 
2, tredje afsnit fastsatte og at træffe 
hasteforanstaltninger med hensyn til 
forholdene under frihedsberøvelse, som 
afviger fra de i artikel 19, stk. 1, og artikel 
20, stk. 2, fastsatte.
2. Når der tages sådanne ekstraordinære 
foranstaltninger i brug, underretter den 
pågældende medlemsstat Kommissionen. 
Den underretter også Kommissionen, så 
snart årsagerne til anvendelsen af disse 
ekstraordinære foranstaltninger ikke 
længere foreligger.
3. Intet i denne artikel må fortolkes som 
en tilladelse til medlemsstaterne til at 
fravige deres generelle forpligtelse til at 
træffe enhver hensigtsmæssig 
foranstaltning af generel eller særlig 
karakter for at sikre, at deres forpligtelser 
i henhold til dette direktiv opfyldes.

Or. en

Ændringsforslag 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilfælde af, at et usædvanligt stort 
antal tredjelandsstatsborgere, der skal 
tilbagesendes, medfører en uforudset stor 
byrde for kapaciteten af en medlemsstats 
faciliteter for frihedsberøvede eller for dens 
administrative personale eller 
retspersonale, kan denne medlemsstat, så 
længe den usædvanlige situation varer, 
beslutte at tillade længere perioder til 

1. I tilfælde af, at et usædvanligt stort 
antal tredjelandsstatsborgere, der skal 
tilbagesendes, medfører en uforudset stor 
byrde for kapaciteten af en medlemsstats 
faciliteter for frihedsberøvede eller for dens 
administrative personale eller 
retspersonale, kan denne medlemsstat, 
inden for en periode på maksimalt tre 
måneder, beslutte at tillade længere 
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domstolsprøvelser end de i artikel 18, stk. 
2, tredje afsnit fastsatte og at træffe 
hasteforanstaltninger med hensyn til 
forholdene under frihedsberøvelse, som 
afviger fra de i artikel 19, stk. 1, og artikel 
20, stk. 2, fastsatte.

perioder til domstolsprøvelser end de i 
artikel 18, stk. 2, tredje afsnit fastsatte og at 
træffe hasteforanstaltninger med hensyn til 
forholdene under frihedsberøvelse, som 
afviger fra de i artikel 19, stk. 1, og artikel 
20, stk. 2, fastsatte. Medlemsstaterne 
træffer inden for en frist på tre måneder 
og i samordning mellem Kommissionen 
og EU-agenturerne alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig 
kapacitet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det er uløseligt forbundet med ændringsforslaget 
til artikel 16, stk. 4, vedrørende tidsfrister for domstolsprøvelse. Selv om medlemsstaterne kan 
befinde sig i nødsituationer, bør dette løses inden for tre måneder ved at sikre tilstrækkelig 
kapacitet.

Ændringsforslag 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it

Ændringsforslag 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag om en grænseprocedure i denne forbindelse er problematisk, da det 
hænger sammen med uklare resultater af de potentielle forhandlinger om forordningen om 
asylprocedurer. Forordningen om asylprocedurer er en passende retsakt til at behandle 
eventuelle grænseprocedurer.

Ændringsforslag 741
Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Uden en afgørelse om dette spørgsmål i forordningen om asylprocedurer, som kodificerer 
alle bestemmelserne om grænseproceduren og især beskyttelsesforanstaltningerne, er det 
næsten umuligt at ændre artikel 22 uden at risikere at krænke de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 743
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelser om tilbagesendelse 
truffet i tilbagesendelsesprocedurer, der er 
gennemført i henhold til denne artikels stk. 
1, udfærdiges ved hjælp af en 
standardformular i henhold til national 
lovgivning, jf. artikel 15, stk. 3.

3. I forbindelse med de procedurer, 
der er gennemført i henhold til denne 
artikels stk. 1, træffer medlemsstaterne:

a) enten afgørelser om tilbagesendelse, 
som udfærdiges ved hjælp af en 
standardformular i henhold til bilaget, eller
b) nægtelse af indrejse, jf. artikel 14 i 
forordning (EU) 2016/399. Stk. 4-8 finder 
ikke anvendelse i dette tilfælde.

Medlemsstaterne træffer hurtigst muligt 
og om muligt i henhold til national 
lovgivning en af de afgørelser, der er 
omhandlet i dette stykke, sammen med 
afgørelsen om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i henhold 
til artikel 41 i forordning (EU) …/… 
[forordningen om asylprocedurer].

Or. en

Ændringsforslag 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelser om tilbagesendelse 
truffet i tilbagesendelsesprocedurer, der er 
gennemført i henhold til denne artikels stk. 
1, udfærdiges ved hjælp af en 
standardformular i henhold til national 
lovgivning, jf. artikel 15, stk. 3.

3. Afgørelser om tilbagesendelse 
truffet i tilbagesendelsesprocedurer, der er 
gennemført i henhold til denne artikels stk. 
1, kan udfærdiges ved hjælp af en 
standardformular i henhold til national 
lovgivning, jf. artikel 15, stk. 3.

Or. pl

Ændringsforslag 745
Tom Vandendriessche
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Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der indrømmes ikke en frist for 
frivillig udrejse. Medlemsstaterne 
indrømmer imidlertid en passende frist for 
frivillig udrejse i henhold til artikel 9 for 
tredjelandsstatsborgere, som er i besiddelse 
af et gyldigt rejsedokument, og som 
opfylder den forpligtelse til at samarbejde 
med de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i alle faser af 
tilbagesendelsesprocedurerne, der er fastsat 
i artikel 7. Medlemsstaterne stiller krav 
om, at de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrager det 
gyldige rejsedokument til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen.

4. Der indrømmes ikke en frist for 
frivillig udrejse. Medlemsstaterne 
indrømmer imidlertid under særlige 
omstændigheder en passende frist for 
frivillig udrejse i henhold til artikel 9 for 
tredjelandsstatsborgere, som er i besiddelse 
af et gyldigt rejsedokument, og som 
opfylder den forpligtelse til at samarbejde 
med de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i alle faser af 
tilbagesendelsesprocedurerne, der er fastsat 
i artikel 7. Medlemsstaterne stiller krav 
om, at de pågældende 
tredjelandsstatsborgere overdrager det 
gyldige rejsedokument til den kompetente 
myndighed indtil udrejsen.

Or. nl

Begrundelse

Det bør understreges, at tvangsmæssig tilbagesendelse er reglen.

Ændringsforslag 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne indrømmer en 
tidsfrist på højst 48 timer til at indgive en 
klage over de afgørelser om 
tilbagesendelse, der er baseret på en 
endelig afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse 
truffet i henhold til artikel 41 i forordning 
(EU) …/… [forordningen om 
asylprocedurer], ved medlemsstaternes 
grænse eller i deres transitområder.

5. Medlemsstaterne indrømmer en 
tidsfrist på højst 48 timer til at indgive en 
klage over de afgørelser om 
tilbagesendelse, der altid skal vedtages 
samtidig med den endelige afgørelse om 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse truffet i henhold til artikel 41 i 
forordning (EU) …/… [forordningen om 
asylprocedurer], ved medlemsstaternes 
grænse eller i deres transitområder. 

Or. nl
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Begrundelse

Administrativ forenkling. Der bør kun træffes én afgørelse, som potentielt kan anfægtes.

Ændringsforslag 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne indrømmer en 
frist på højst 48 timer til at indgive en 
klage over de afgørelser om 
tilbagesendelse, der er baseret på en 
endelig afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse 
truffet i henhold til artikel 41 i forordning 
(EU) …/… [forordningen om 
asylprocedurer], ved medlemsstaternes 
grænse eller i deres transitområder.

5. Medlemsstaterne indrømmer en 
frist på højst 24 timer til at indgive en 
klage over de afgørelser om 
tilbagesendelse, der er baseret på en 
endelig afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse 
truffet i henhold til artikel 41 i forordning 
(EU) …/… [forordningen om 
asylprocedurer], ved medlemsstaternes 
grænse eller i deres transitområder.

Or. fr

Ændringsforslag 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuldbyrdelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 
første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes, og 
en af de to følgende betingelser er opfyldt:

udgår

a) efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse i 
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henhold til artikel 41 i forordning (EU) 
…/… [forordningen om asylprocedurer] 
er der fremkommet nye elementer eller 
oplysninger, eller har den pågældende 
tredjelandsstatsborger fremlagt sådanne 
elementer eller oplysninger, som i 
væsentligt omfang ændrer de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag,
b) afgørelsen om afslag på en ansøgning 
om international beskyttelse truffet i 
henhold til artikel 41 i forordning (EU) 
…/… [forordningen om asylprocedurer] 
har ikke været genstand for en effektiv 
domstolsprøvelse i henhold til artikel 53 i 
nævnte forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 749
Tom Vandendriessche

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse i 
henhold til artikel 41 i forordning (EU) 
…/… [forordningen om asylprocedurer] er 
der fremkommet nye elementer eller 
oplysninger, eller har den pågældende 
tredjelandsstatsborger fremlagt sådanne 
elementer eller oplysninger, som i 
væsentligt omfang ændrer de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag, eller

a) efter en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse i 
henhold til artikel 41 i forordning (EU) 
…/… [forordningen om asylprocedurer] er 
der fremkommet tilstrækkeligt alvorlige 
nye elementer eller oplysninger, eller har 
den pågældende tredjelandsstatsborger 
fremlagt sådanne elementer eller 
oplysninger, som i væsentligt omfang 
ændrer de specifikke omstændigheder i den 
enkelte sag, og som den pågældende 
tredjelandsstatsborger på ingen måde 
allerede kunne have fået kendskab til, 
eller

Or. nl

Begrundelse

Man bør undgå en situation, hvor allerede eksisterende oplysninger – som den pågældende 
dog ikke har gjort gældende endnu – medtages i etaper for at forlænge sagsforløbet.



PE658.738 356/358AM\1214327DA.doc

DA

Ændringsforslag 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende klageafgørelse, 
og i alle andre sager, suspenderes 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag.

Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende klageafgørelse, 
og i alle andre sager, suspenderes 
fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse ikke.

Or. fr

Ændringsforslag 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frihedsberøvelsen skal være af så kort 
varighed som muligt, og må ikke overstige 
fire måneder. Den må kun opretholdes, så 
længe udsendelsen er under forberedelse 
og gennemføres med nødvendig omhu.

Frihedsberøvelsen opretholdes mindst, så 
længe udsendelsen er under forberedelse 
og gennemføres med nødvendig omhu.

Or. fr

Ændringsforslag 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Forslag til direktiv
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Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger hvert tredje år 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af dette direktiv i 
medlemsstaterne og foreslår om 
nødvendigt ændringer.

Kommissionen aflægger hvert tredje år 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af dette direktiv i 
medlemsstaterne og foreslår om 
nødvendigt ændringer. Denne rapport 
ledsages af en fuldstændig 
konsekvensanalyse fra Kommissionen af 
anvendelsen og gennemførelsen af dette 
direktiv i hver af medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med ændringsforslag til 
artikel 6 og andre nye artikler, der medfører ændringer, hvis konsekvenser bør vurderes. 
Desværre har Kommissionen ikke foretaget en konsekvensanalyse i forbindelse med dette 
forslag til omarbejdning, hvorfor Parlamentet selv måtte foranledige en sådan. Der er behov 
for en fuldstændig konsekvensanalyse af disse ændringer, da en fuld overvågning bør ske på 
baggrund af korrekte data og resultater.

Ændringsforslag 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Forslag til direktiv
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a
Hvis et tredjeland anses for ikke i 
tilstrækkelig grad at samarbejde med 
medlemsstaterne om tilbagetagelse, finder 
artikel 25a i visumkodeksen anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger nøje sammen med og uddyber betragtning (8).

Ændringsforslag 754
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Anne-Sophie Pelletier

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 6-10, artikel 13 
og artikel 14, stk. 3, artikel 16, artikel 18 
og artikel 22 senest [seks måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og artikel 14, stk. 1 
og 2, senest [et år efter 
ikrafttrædelsesdatoen]. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 2-4, artikel 7-13, 
artikel 14, stk. 3, artikel 15 og 16 samt 
artikel 18-20 senest [seks måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og artikel 14, stk. 1, 
senest [et år efter ikrafttrædelsesdatoen]. 
De meddeler straks Kommissionen teksten 
til disse love og bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer sammenhængen med de øvrige af skyggeordføreren fremsatte 
forslag.


