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Τροπολογία 120
Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη 
ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της 
συμβουλευτικής ομάδας των νομικών 
υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής·

1. Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 121
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών στο Salzburg (19-20 
Σεπτεμβρίου 2018)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 
επιστροφή των παρατύπως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών στο Salzburg (19-20 
Σεπτεμβρίου 2018)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για οριζόντια τροπολογία που συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές 
σκέψεις 6, 9, 10, 22, 25, 32, 40 και 47 και στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 και 22.

Τροπολογία 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών στο Salzburg (19-20 
Σεπτεμβρίου 2018)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 
επιστροφή των παρατύπως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών στο Salzburg (19-20 
Σεπτεμβρίου 2018)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα». Πρόκειται για 
οριζόντια τροπολογία που συνδέεται με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 και 22.

Τροπολογία 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(2) Η αποτελεσματική και δίκαιη 
πολιτική επιστροφής αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της προσέγγισης της Ένωσης για την 
καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της 
μετανάστευσης, όπως αντικατοπτρίζεται 
στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη 
μετανάστευση, του Μαΐου 201511.

(2) Τα εξωτερικά σύνορα των κρατών 
μελών είναι τα σύνορα της Ένωσης. Μια 
κοινή πολιτική επιστροφής, η οποία να 
είναι αποτελεσματική και ταυτοχρόνως 
να σέβεται τα δικαιώματα των 
παρανόμως διαμενόντων μεταναστών, 
αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 
προσέγγισης της Ένωσης για την καλύτερη 
διαχείριση όλων των πτυχών της 
μετανάστευσης, όπως αντικατοπτρίζεται 
στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη 
μετανάστευση, του Μαΐου 201511.

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

Or. it

Τροπολογία 124
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αποτελεσματική και δίκαιη 
πολιτική επιστροφής αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της προσέγγισης της Ένωσης για 
την καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών 
της μετανάστευσης, όπως 
αντικατοπτρίζεται στο ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο για τη μετανάστευση, του 
Μαΐου 201511.

(2) Μια αξιοπρεπής, ανθρώπινη 
πολιτική που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση της προσέγγισης της Ένωσης για την 
καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της 
μετανάστευσης.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Τροπολογία 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αποτελεσματική και δίκαιη 
πολιτική επιστροφής αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της προσέγγισης της Ένωσης για την 
καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της 
μετανάστευσης, όπως αντικατοπτρίζεται 
στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη 
μετανάστευση, του Μαΐου 201511.

(2) Η αποτελεσματική και δίκαιη 
πολιτική επιστροφής αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της προσέγγισης της Ένωσης για την 
καλύτερη και πιο ισορροπημένη 
διαχείριση όλων των πτυχών της 
μετανάστευσης, όπως αντικατοπτρίζεται 
στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη 
μετανάστευση, του Μαΐου 201511.

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

Or. fr

Τροπολογία 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αποτελεσματική και δίκαιη 
πολιτική επιστροφής αποτελεί ουσιαστικό 
μέρος της προσέγγισης της Ένωσης για την 
καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της 
μετανάστευσης, όπως αντικατοπτρίζεται 
στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη 
μετανάστευση, του Μαΐου 201511.

(2) Η αποτελεσματική, αποδοτική και 
ταχεία πολιτική επιστροφής αποτελεί 
ουσιαστικό μέρος της προσέγγισης της 
Ένωσης για την καλύτερη διαχείριση όλων 
των πτυχών της μετανάστευσης, όπως 
αντικατοπτρίζεται στο ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο για τη μετανάστευση, του 
Μαΐου 201511.

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

Or. en

Τροπολογία 127
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 28 Ιουνίου 2018, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 
συμπεράσματά του, τόνισε την ανάγκη να 
επιταχυνθεί σημαντικά η αποτελεσματική 
επιστροφή των παράτυπων μεταναστών 
και χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής 
να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για 
μια πιο αποτελεσματική και συνεκτική 
ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 28 Ιουνίου 2018, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του, τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί 
σημαντικά η αποτελεσματική επιστροφή 
των παράτυπων μεταναστών και χαιρέτισε 
την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις για μια πιο 
αποτελεσματική και συνεκτική 
ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής.

(3) Το ποσοστό επιστροφής των 
παρανόμως διαμενόντων μεταναστών 
στην Ένωση παραμένει χαμηλό. Όπως 
τόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα 
συμπεράσματά του της 28ης Ιουνίου 2018, 
είναι ανάγκη να καθοριστεί μια 
ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής, η οποία 
να λειτουργεί αποτελεσματικά και με 
συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
επιταχυνθεί σημαντικά η αποτελεσματική 
επιστροφή των παράτυπων μεταναστών 
μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών 
επιστροφής και επανεισδοχής, καθώς 
επίσης συνάπτοντας νέες διμερείς 
συμφωνίες επανεισδοχής και 
διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή των 
ήδη υπαρχουσών.

Or. it

Τροπολογία 129
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στις 28 Ιουνίου 2018, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του, τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί 
σημαντικά η αποτελεσματική επιστροφή 
των παράτυπων μεταναστών και χαιρέτισε 
την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις για μια πιο 
αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή 
πολιτική επιστροφής.

(3) Στις 28 Ιουνίου 2018, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του, τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί 
σημαντικά η αποτελεσματική επιστροφή 
των παράτυπων μεταναστών και χαιρέτισε 
την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις για μια πιο 
αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή 
πολιτική επιστροφής. Τα συμπεράσματα 
αυτά έρχονται να διαδραματίσουν τον 
ρόλο τους σε ένα πλαίσιο στο οποίο 
καταγράφηκε πραγματικό ποσοστό 
επιστροφών μόλις 36,6% το 2017, ένα 
μέγεθος το οποίο είναι ακόμη πολύ 
χαμηλό.

Or. fr

Τροπολογία 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις 28 Ιουνίου 2018, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του, τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί 
σημαντικά η αποτελεσματική επιστροφή 
των παράτυπων μεταναστών και χαιρέτισε 
την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει 
νομοθετικές προτάσεις για μια πιο 
αποτελεσματική και συνεκτική ευρωπαϊκή 
πολιτική επιστροφής.

(3) Στις 28 Ιουνίου 2018, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά 
του, τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί 
σημαντικά η αποτελεσματική επιστροφή 
των λαθρομεταναστών και των ατόμων 
των οποίων η αίτηση για άσυλο 
απορρίφθηκε, χαιρέτισε δε την πρόθεση 
της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετικές 
προτάσεις για μια πιο αποτελεσματική και 
συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική 
επιστροφής.

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο.)

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ο νέος όρος «παράτυποι μετανάστες» δημιουργεί αβεβαιότητα όσον αφορά την ουσία της 
παράνομης μετανάστευσης, που έγκειται στο ότι η συγκεκριμένη μορφή μετανάστευσης 
παραβαίνει τον νόμο.

Τροπολογία 131
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στις 19 Δεκεμβρίου 2018, η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
ενέκρινε το παγκόσμιο σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση. 
Τα κράτη που υπέγραψαν το σύμφωνο 
δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι κάθε 
κράτηση στο πλαίσιο της διεθνούς 
μετανάστευσης τηρεί τις δέουσες 
διαδικασίες, δεν είναι αυθαίρετη, 
βασίζεται στο δίκαιο, στην αναγκαιότητα, 
στην αναλογικότητα και σε ατομικές 
αξιολογήσεις, διεξάγεται από 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και για το 
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, 
ανεξάρτητα από το αν η κράτηση 
λαμβάνει χώρα τη στιγμή της εισόδου, 
κατά τη διέλευση ή κατά τις διαδικασίες 
επιστροφής, και ανεξάρτητα από τον 
τύπο του τόπου όπου λαμβάνει χώρα η 
κράτηση. Δεσμεύονται επίσης να δίνουν 
προτεραιότητα σε εναλλακτικές λύσεις 
χωρίς στέρηση της ελευθερίας αντί της 
κράτησης, οι οποίες συνάδουν με το 
διεθνές δίκαιο, καθώς και να ακολουθούν 
μια προσέγγιση με γνώμονα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε 
περίπτωση κράτησης μεταναστών, 
χρησιμοποιώντας την κράτηση μόνο ως 
έσχατη λύση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Θα πρέπει να ενισχυθεί η 
υλοποίηση κοινών εκστρατειών 
ευαισθητοποίησης σε τρίτες χώρες 
σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η 
παράνομη μετανάστευση, καθώς και 
σχετικά με την πολιτική επιστροφών της 
Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 133
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
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μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του. 
Ωστόσο, τα εν λόγω κοινά πρότυπα δεν 
μπορούν να παραβιάζουν με κανέναν 
τρόπο το κυριαρχικό δικαίωμα και την 
υποχρέωση των κρατών μελών, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 της ΕΣΔΑ, μεταξύ άλλων, 
να υπερασπίζονται και να προστατεύουν 
τα εδάφη και τους πληθυσμούς τους από 
τις ειδεχθείς συνέπειες της ανεξέλεγκτης 
νόμιμης ή παράνομης μετανάστευσης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ιεραρχία στα άρθρα της ΕΣΔΑ. Όλα τα άρθρα της είναι ίσης σημασίας.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής περί επιστροφής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής επιθυμεί να διατηρήσει τη διατύπωση της προηγούμενης οδηγίας.

Τροπολογία 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και 
με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής περί επιστροφής, η οποία θα 
λειτουργεί αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς κανόνες 
και στο διεθνές δίκαιο, και να 
εφαρμόζεται σε στενή συνεργασία με 
τρίτες χώρες προκειμένου να 
διασφαλισθούν αποτελεσματικές και 
ταχείες διαδικασίες επιστροφής. Μια 
αποτελεσματική πολιτική περί επιστροφής 
περιλαμβάνει σημαντική αύξηση του 
αριθμού των επιστροφών, λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, διασφαλίζει τη συνοχή με 
το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και 
το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης και 
συμβάλλει σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 136
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
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κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους, 
ανεξάρτητα από το κύρος τους, και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες 
χωρίς διακρίσεις για τη χάραξη μιας 
αποτελεσματικής πολιτικής περί 
επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

Or. ro

Τροπολογία 137
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής περί επιστροφής, η οποία θα 
λειτουργεί αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 

(4) Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
είναι υποχρεωμένα να εγκρίνουν και να 
εφαρμόσουν πολιτική επιστροφής. Εάν 
ένα κράτος μέλος επιθυμεί να το κάνει, η 
πολιτική επιστροφής του θα πρέπει να 
είναι μόνο οικειοθελής και να βασίζεται 
σε κοινούς κανόνες, ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι να επιστρέφουν με 
ανθρώπινους όρους και με πλήρη σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειάς τους, καθώς και του διεθνούς 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων προστασίας των προσφύγων, 
προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού, προστασίας των ατόμων σε 
ευάλωτη κατάσταση, προστασίας των 
ανιθαγενών και άλλων υποχρεώσεων για 
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και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να 
θεσπιστούν σαφείς, διαφανείς κανόνες που 
θα βασίζονται στα δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει 
να θεσπιστούν σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι κανόνες για τη χάραξη μιας 
αποτελεσματικής πολιτικής περί 
επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα μειώνει τα κίνητρα 
παράνομης μετανάστευσης, θα 
διασφαλίζει τη συνοχή με το κοινό 
ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και το 
σύστημα νόμιμης μετανάστευσης και θα 
συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

Or. fr

Τροπολογία 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής (4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
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θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράνομη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του.

Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η λέξη «παράνομη» να προτιμάται για λόγους σαφήνειας. Το ζήτημα είναι η μετανάστευση που 
δεν συμμορφώνεται με τον νόμο.

Τροπολογία 140
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
θεσπίσει ένα οριζόντιο σύνολο κανόνων 
που θα εφαρμόζονται σε όλους τους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής σε ένα κράτος μέλος.

(5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
θεσπίσει ένα οριζόντιο σύνολο κανόνων 
που θα εφαρμόζονται σε όλους τους 
υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής σε ένα κράτος μέλος. Οι εν λόγω 
οριζόντιοι κανόνες δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τα κυρίαρχα κράτη μέλη να 
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επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες 
στους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα 
με την ιδιαίτερη κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση κάθε κράτους 
μέλους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται στενά με την αιτιολογική σκέψη 3 (όπως τροποποιήθηκε) σχετικά 
με την ανάγκη αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής, καθώς επίσης με την αιτιολογική 
σκέψη 4 σχετικά με την κυριαρχία των κρατών μελών.

Τροπολογία 141
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η παύση της παράνομης 
παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών να 
διενεργείται με δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
να συνεπάγονται ότι η εκτίμηση θα 
πρέπει να υπερβαίνει το απλό γεγονός της 
παράνομης διαμονής. Όταν 
χρησιμοποιούν τυποποιημένα έντυπα για 
τις αποφάσεις περί επιστροφής, κυρίως 
αποφάσεις επιστροφής και, εάν εκδοθούν, 
αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου και 
αποφάσεις απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να τηρούν αυτή την αρχή και να 
συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η παύση της παράνομης 
παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών να 
διενεργείται με δίκαιη, οριστική, διαφανή 
και ταχεία διαδικασία. Σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, οι 
αποφάσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση 
και να βασίζονται σε αντικειμενικά 
κριτήρια. Όταν χρησιμοποιούν 
τυποποιημένα έντυπα για τις αποφάσεις 
περί επιστροφής, κυρίως αποφάσεις 
επιστροφής και, εάν εκδοθούν, αποφάσεις 
απαγόρευσης εισόδου και αποφάσεις 
απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να τηρούν αυτή την αρχή και να 
συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στη λήψη αποφάσεων, 
αλλά να επιδιώκουν και την άμεση 
εφαρμογή τους, χρησιμοποιώντας όλα τα 
νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, 
συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής 
κράτησης πριν από τον επαναπατρισμό.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία για την αποτελεσματική εφαρμογή συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 3 
σχετικά με την ανάγκη για αποτελεσματική πολιτική επιστροφής.

Τροπολογία 142
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η παύση της παράνομης 
παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών να 
διενεργείται με δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
να συνεπάγονται ότι η εκτίμηση θα πρέπει 
να υπερβαίνει το απλό γεγονός της 
παράνομης διαμονής. Όταν 
χρησιμοποιούν τυποποιημένα έντυπα για 
τις αποφάσεις περί επιστροφής, κυρίως 
αποφάσεις επιστροφής και, εάν εκδοθούν, 
αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου και 
αποφάσεις απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να τηρούν αυτή την αρχή και 
να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε εάν διαπιστωθεί ότι 
υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει 
παράτυπα, να έχει θεσπιστεί διαδικασία 
που θα ελέγχει κατά πόσο η διαμονή του 
θα πρέπει να νομιμοποιηθεί με βάση τους 
υφιστάμενους δεσμούς του/της με το 
κράτος μέλος με δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία που θα βασίζεται στα 
δικαιώματα. Σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
να συνεπάγονται ότι η εκτίμηση θα πρέπει 
να υπερβαίνει το απλό γεγονός της 
παράτυπης διαμονής. Καμία διάταξη της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να 
υπονομεύει την αρχή της 
εξατομικευμένης λήψης των αποφάσεων 
και να αποτρέπει την εξέταση των 
συνθηκών που χαρακτηρίζουν κάθε 
επιμέρους περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι τροποποιήσεις συνάδουν με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην αιτιολογική 
σκέψη 4.
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Τροπολογία 143
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η παύση της παράνομης 
παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών να 
διενεργείται με δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
να συνεπάγονται ότι η εκτίμηση θα πρέπει 
να υπερβαίνει το απλό γεγονός της 
παράνομης διαμονής. Όταν χρησιμοποιούν 
τυποποιημένα έντυπα για τις αποφάσεις 
περί επιστροφής, κυρίως αποφάσεις 
επιστροφής και, εάν εκδοθούν, αποφάσεις 
απαγόρευσης εισόδου και αποφάσεις 
απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να τηρούν αυτή την αρχή και να 
συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η παύση της παράνομης 
παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών να 
διενεργείται με δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία υπό ανθρώπινους όρους, με 
πιο αποτελεσματικές διαδικασίες 
επιστροφής. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
να συνεπάγονται ότι η εκτίμηση θα πρέπει 
να υπερβαίνει το απλό γεγονός της 
παράνομης διαμονής. Όταν χρησιμοποιούν 
τυποποιημένα έντυπα για τις αποφάσεις 
περί επιστροφής, κυρίως αποφάσεις 
επιστροφής και, εάν εκδοθούν, αποφάσεις 
απαγόρευσης εισόδου και αποφάσεις 
απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να τηρούν αυτή την αρχή και να 
συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. ro

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η παύση της παράνομης 
παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών να 
διενεργείται με δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές 

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η παύση της παράτυπης 
παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών να 
διενεργείται με δίκαιη και διαφανή 
διαδικασία. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
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του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
να συνεπάγονται ότι η εκτίμηση θα πρέπει 
να υπερβαίνει το απλό γεγονός της 
παράνομης διαμονής. Όταν χρησιμοποιούν 
τυποποιημένα έντυπα για τις αποφάσεις 
περί επιστροφής, κυρίως αποφάσεις 
επιστροφής και, εάν εκδοθούν, αποφάσεις 
απαγόρευσης εισόδου και αποφάσεις 
απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να τηρούν αυτή την αρχή και να 
συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατά περίπτωση και να 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που 
να συνεπάγονται ότι η εκτίμηση θα πρέπει 
να υπερβαίνει το απλό γεγονός της 
παράτυπης διαμονής. Όταν χρησιμοποιούν 
τυποποιημένα έντυπα για τις αποφάσεις 
περί επιστροφής, κυρίως αποφάσεις 
επιστροφής και, εάν εκδοθούν, αποφάσεις 
απαγόρευσης εισόδου και αποφάσεις 
απομάκρυνσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να τηρούν αυτή την αρχή και να 
συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις 
εφαρμοστέες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα». Πρόκειται για 
οριζόντια τροπολογία που συνδέεται με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 και 22.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 

διαγράφεται
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την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται έως ότου η απόρριψη 
καταστεί οριστική και ενόσω εκκρεμεί η 
έκβαση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόρριψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα διάφορα κράτη μέλη, οι αποφάσεις για τη χορήγηση ασύλου δεν εκδίδονται από τις ίδιες 
αρχές. Ο διαχωρισμός μεταξύ των δύο αρχών αποτελεί εγγύηση της ανεξαρτησίας. Η παρούσα 
αιτιολογική σκέψη συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 8.

Τροπολογία 146
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται έως ότου η απόρριψη 
καταστεί οριστική και ενόσω εκκρεμεί η 
έκβαση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόρριψης.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη διαγράφεται σύμφωνα με τις τροπολογίες στο άρθρο 8 
παράγραφος 6.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται έως ότου η απόρριψη 
καταστεί οριστική και ενόσω εκκρεμεί η 
έκβαση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόρριψης.

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται. Αυτό θα πρέπει 
να ισχύει πάντα υπό την προϋπόθεση ότι 
η αρχή της μη επαναπροώθησης έχει 
υποβληθεί σε πλήρη ατομική αξιολόγηση 
βάσει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 
δικαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ασύλου και ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως έως ότου η 
απόρριψη καταστεί οριστική και ενόσω 
εκκρεμεί η έκβαση προσφυγής κατά της εν 
λόγω απόρριψης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν αξιολογούν όλα τα κράτη μέλη πλήρως την πτυχή της επαναπροώθησης στο πλαίσιο του 
κεκτημένου για τις επιστροφές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου ή κατά τη λήψη της 
απόφασης για την απόρριψη ή τη λήξη της νόμιμης διαμονής. Επιπλέον, αυτή η άμεση έκδοση 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει ενδεχόμενες προσπάθειες άσκησης 
προσφυγής ή επίκλησης άλλων λόγων παραμονής και το δικαίωμα παραμονής στο έδαφος του 
κράτους μέλους κατά τη διάρκεια αυτής της προσφυγής.

Τροπολογία 148
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται έως ότου η απόρριψη 
καταστεί οριστική και ενόσω εκκρεμεί η 
έκβαση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόρριψης.

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας, της 
έκδοσης απόφασης επιστροφής και της 
πραγματικής εκτέλεσής της θα πρέπει να 
ενισχυθεί προκειμένου να μειωθεί ο 
κίνδυνος διαφυγής και η πιθανότητα μη 
εγκεκριμένων δευτερογενών 
μετακινήσεων. Είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι η απόφαση επιστροφής 
εκδίδεται και εκτελείται παράλληλα με 
την απόφαση απόρριψης ή λήξης της 
νόμιμης διαμονής. Η απαίτηση αυτή θα 
πρέπει να ισχύει ιδίως σε περιπτώσεις όπου 
μια αίτηση διεθνούς προστασίας 
απορρίπτεται, με την προϋπόθεση ότι η 
διαδικασία επιστροφής αναστέλλεται έως 
ότου η απόρριψη καταστεί οριστική και 
ενόσω εκκρεμεί η έκβαση προσφυγής κατά 
της εν λόγω απόρριψης. Η δυνατότητα 
προσφυγής θα πρέπει να παρέχεται 
εφάπαξ και εκ πρώτης όψεως θα πρέπει 
να υπάρχουν διαδικαστικοί λόγοι για να 
κριθεί παραδεκτή η προσφυγή.

Or. nl

Τροπολογία 149
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Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται έως ότου η απόρριψη 
καταστεί οριστική και ενόσω εκκρεμεί η 
έκβαση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόρριψης.

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται.

Or. en

Τροπολογία 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί. Είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι η απόφαση επιστροφής 
εκδίδεται αμέσως μετά την απόφαση 
απόρριψης ή λήξης της νόμιμης διαμονής 
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αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται έως ότου η απόρριψη 
καταστεί οριστική και ενόσω εκκρεμεί η 
έκβαση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόρριψης.

ή, στην ιδανική περίπτωση, με την ίδια 
πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση αυτή θα 
πρέπει να ισχύει σε περιπτώσεις όπου μια 
αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται, 
με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία 
επιστροφής αναστέλλεται έως ότου η 
απόρριψη καταστεί οριστική και ενόσω 
εκκρεμεί η έκβαση προσφυγής κατά της εν 
λόγω απόρριψης.

Or. it

Τροπολογία 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η σύνδεση μεταξύ της απόφασης 
στέρησης του δικαιώματος νόμιμης 
διαμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας και 
της έκδοσης απόφασης επιστροφής θα 
πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος διαφυγής και η 
πιθανότητα μη εγκεκριμένων 
δευτερογενών μετακινήσεων. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση 
επιστροφής εκδίδεται αμέσως μετά την 
απόφαση απόρριψης ή λήξης της νόμιμης 
διαμονής ή, στην ιδανική περίπτωση, με 
την ίδια πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να ισχύει ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου μια αίτηση διεθνούς 
προστασίας απορρίπτεται, με την 
προϋπόθεση ότι η διαδικασία επιστροφής 
αναστέλλεται έως ότου η απόρριψη 
καταστεί οριστική και ενόσω εκκρεμεί η 
έκβαση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόρριψης.

(7) Προκειμένου να αυξηθούν η 
συνέπεια, η σαφήνεια και η 
αναγνωσιμότητα της πολιτικής 
επιστροφών, η σύνδεση μεταξύ της 
απόφασης στέρησης του δικαιώματος 
νόμιμης διαμονής ενός υπηκόου τρίτης 
χώρας και της έκδοσης απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να ενισχυθεί 
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος 
διαφυγής και η πιθανότητα μη 
εγκεκριμένων δευτερογενών 
μετακινήσεων. Είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι η απόφαση επιστροφής 
εκδίδεται αμέσως μετά την απόφαση 
απόρριψης ή λήξης της νόμιμης διαμονής 
ή, στην ιδανική περίπτωση, με την ίδια 
πράξη ή απόφαση. Η απαίτηση αυτή θα 
πρέπει να ισχύει ιδίως σε περιπτώσεις όπου 
μια αίτηση διεθνούς προστασίας 
απορρίπτεται.

Or. fr
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Τροπολογία 152
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
ενωσιακές και διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής με τρίτες χώρες για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής. 
Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες 
καταγωγής σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση βιώσιμης 
επιστροφής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
ενωσιακές και διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής με τρίτες χώρες για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής. 
Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες 
καταγωγής σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση βιώσιμης 
επιστροφής.

(8) Υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
ενωσιακές συμφωνίες επανεισδοχής με 
τρίτες χώρες για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας επιστροφής. Η διεθνής 
συνεργασία με τις χώρες καταγωγής σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας επιστροφής 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
βιώσιμης επιστροφής. Θα πρέπει να 
βελτιωθεί μέσω εποικοδομητικών 
διαλόγων για τη μετανάστευση και 
χρήσης θετικών κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών 
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κινήτρων, για τη βελτίωση της 
ταυτοποίησης και της επανεισδοχής των 
επιστρεφόντων. Οι επίσημες συμφωνίες 
επανεισδοχής της Ένωσης που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης από την 
Επιτροπή σε συνδυασμό με 
κοινοβουλευτικό έλεγχο και δικαστική 
εποπτεία από την Ένωση έχουν καίρια 
σημασία για την επίτευξη αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47 σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής. Για τη 
διασφάλιση κοινών προτύπων της Ένωσης, δημοκρατικού ελέγχου και δικαστικής εξέτασης, η 
συνεργασία στον τομέα των επιστροφών θα πρέπει να βασίζεται πάντα στις επίσημες συμφωνίες 
επανεισδοχής της Ένωσης.

Τροπολογία 154
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
ενωσιακές και διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής με τρίτες χώρες για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής. 
Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες 
καταγωγής σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση βιώσιμης 
επιστροφής.

(8) Υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
ενωσιακές και διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής με τρίτες χώρες για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής. 
Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες 
καταγωγής σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση βιώσιμης 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες που 
αρνούνται να δεχτούν την επιστροφή των 
υπηκόων τους θα πρέπει να επωμίζονται 
τις οικονομικές συνέπειες της απόφασης 
αυτής.

Or. nl

Τροπολογία 155
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Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
ενωσιακές και διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής με τρίτες χώρες για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής. 
Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες 
καταγωγής σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση βιώσιμης 
επιστροφής.

(8) Υπογραμμίζεται η ανάγκη για 
ενωσιακές και διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής με τρίτες χώρες για τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής. 
Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες 
καταγωγής σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση βιώσιμης 
και ασφαλούς επιστροφής, η οποία 
διασφαλίζει την προστασία των ατόμων.

Or. ro

Τροπολογία 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Σε περίπτωση έλλειψης 
συνεργασίας ορισμένων τρίτων χωρών 
για την επανεισδοχή των υπηκόων τους 
που συλλαμβάνονται σε κατάσταση 
παράνομης διαμονής και εάν οι εν λόγω 
τρίτες χώρες δεν συνεργάζονται 
αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία 
επιστροφής, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
περιοριστικά και προσωρινά ορισμένες 
διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, για την 
ενίσχυση της συνεργασίας συγκεκριμένης 
τρίτης χώρας σχετικά με την 
επανεισδοχή.

Or. fr



PE658.738v01-00 28/382 AM\1214327EL.docx

EL

Τροπολογία 157
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 
πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης.

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 
πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης. 
Για λόγους δικαιοσύνης και 
αποτελεσματικότητας, στα συστήματα 
ασύλου θα πρέπει να απευθύνονται 
αιτήσεις αποκλειστικά από υπηκόους 
(φερόμενων ως) μη ασφαλών χωρών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνδέεται στενά με την αιτιολογική σκέψη 3 σχετικά με την ανάγκη για 
αποτελεσματική πολιτική επιστροφής.

Τροπολογία 158
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 
πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης.

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη τα κράτη μέλη να διαθέτουν 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 
πλήρως το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και το διεθνές δίκαιο για 
τους πρόσφυγες, την αρχή της μη 
επαναπροώθησης, καθώς και τις πολιτικές 
μετανάστευσης που τηρούν τα ισχύοντα 
διεθνή πρότυπα για τη μετανάστευση και 
την προστασία των διακινούμενων 
εργαζομένων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 
πλήρως την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρατύπως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά συστήματα 
ασύλου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρατύπως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 
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πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης. πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα». Πρόκειται για 
οριζόντια τροπολογία που συνδέεται με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 και 22.

Τροπολογία 161
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου12 υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση για άσυλο σε ένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει 
παράνομα στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
που να απορρίπτει την αίτηση, ή απόφαση 
που να του/της στερεί το δικαίωμα να 
διαμείνει ως αιτών άσυλο.

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου12 υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση για άσυλο σε ένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει 
παράτυπα στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
που να απορρίπτει την αίτηση, ή απόφαση 
που να του/της στερεί το δικαίωμα να 
διαμείνει ως αιτών άσυλο. Τα θύματα 
εμπορίας ανθρώπων που βρίσκονται σε 
διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής 
σύμφωνα με την οδηγία 2004/81/ΕΚ του 
Συμβουλίου δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι διαμένουν παράτυπα στο έδαφος του 
κράτους μέλους έως ότου η αρμόδια αρχή 
λάβει τελική απόφαση σχετικά με την 
έκδοση της άδειας διαμονής.

_________________ _________________
12 Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13).

12 Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 4, η οποία προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των 
προσφύγων, της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, της προστασίας των ανιθαγενών 
και των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνεται η προστασία 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία 162
Pietro Bartolo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου12 υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση για άσυλο σε ένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει 
παράνομα στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
που να απορρίπτει την αίτηση, ή απόφαση 
που να του/της στερεί το δικαίωμα να 
διαμείνει ως αιτών άσυλο.

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου12 υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση για άσυλο σε ένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει 
παράνομα στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
που να απορρίπτει την αίτηση, ή οριστική 
απόφαση που να του/της στερεί το 
δικαίωμα να διαμείνει ως αιτών άσυλο, με 
την επιφύλαξη ανθρωπιστικών ή άλλων 
λόγων που εμποδίζουν τον 
επαναπατρισμό.

_________________ _________________
12 Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13).

12 Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13).

Or. it

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα διαμονής πρέπει να ακυρώνεται παρουσία οριστικής απόφασης και, εν πάση 
περιπτώσει με την επιφύλαξη της έκδοσης αυτόνομης άδειας διαμονής ή άλλης άδειας από το 
κράτος, η οποία παρέχει το δικαίωμα διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή 
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άλλους λόγους σε υπήκοο τρίτης χώρας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 
που παρουσιάζεται στην αιτιολογική σκέψη 19, καθώς διευκρινίζει ότι το δικαίωμα διαμονής 
αφαιρείται με τελική απόφαση και προβλέπει αναστολή για άλλους λόγους.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου12 υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση για άσυλο σε ένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει 
παράνομα στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
που να απορρίπτει την αίτηση, ή απόφαση 
που να του/της στερεί το δικαίωμα να 
διαμείνει ως αιτών άσυλο.

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου12 υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση για άσυλο σε ένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει 
παράτυπα στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
που να απορρίπτει την αίτηση, ή απόφαση 
που να του/της στερεί το δικαίωμα να 
διαμείνει ως αιτών άσυλο.

_________________ _________________
12 Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13).

12 Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα». Πρόκειται για 
οριζόντια τροπολογία που συνδέεται με τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 και 22.

Τροπολογία 164
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής.

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για την 
οικειοθελή αναχώρηση, θα πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις σε επίπεδο Ένωσης 
με σκοπό την εξασφάλιση της 
δυνατότητας οικειοθελούς αναχώρησης 
και την αποφυγή της χρήσης του μέτρου 
της κράτησης. Επιπλέον, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να καθορίζουν στο εθνικό τους 
δίκαιο εξαντλητικό κατάλογο 
συγκεκριμένων και αντικειμενικών 
κριτηρίων, σύμφωνα με κατευθυντήριες 
γραμμές που θα καθορίσει ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα 
εγγυώνται ότι η επιστροφή έχει διεξαχθεί 
οικειοθελώς, συμπεριλαμβανομένης της 
απουσίας σωματικής, ψυχολογικής ή 
ουσιώδους πίεσης, κατόπιν εξέτασης των 
ειδικών συνθηκών που συνδέονται με τον 
εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι τροποποιήσεις συνάδουν με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην αιτιολογική 
σκέψη 4.

Τροπολογία 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
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θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής.

θα πρέπει να βασίζεται σε ενδεικτικό 
κατάλογο αντικειμενικών κριτηρίων σε 
επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής. Προτείνεται να έχει ένας 
υπήκοος τρίτης χώρας την υποχρέωση να 
παρέχει όλα τα στοιχεία που βρίσκονται 
στην κατοχή του και είναι αναγκαία για 
την εκτίμηση του κινδύνου διαφυγής.

Or. fr

Τροπολογία 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής.

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για την 
κράτηση υπηκόου τρίτης χώρας, ο 
καθορισμός του κατά πόσον υφίσταται ή 
όχι κίνδυνος διαφυγής θα πρέπει να 
βασίζεται σε κατάλογο αντικειμενικών, 
εξαντλητικών και περιορισμένων 
κριτηρίων σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής κρίνει ότι ένας περιορισμένος και ακριβής κατάλογος κριτηρίων, κοινός 
για όλα τα κράτη μέλη θα εναρμόνιζε την έννοια του κινδύνου διαφυγής. Η παρούσα 
αιτιολογική σκέψη συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 6.

Τροπολογία 167
Tom Vandendriessche
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής.

(11) Για την εξασφάλιση μιας πιο 
αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφών, 
τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν κυρίαρχες 
αποφάσεις κατά περίπτωση, ενώ ο 
καθορισμός του κατά πόσον υφίσταται ή 
όχι κίνδυνος διαφυγής θα βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια. Δεδομένου ότι η 
κοινωνική και οικονομική κατάσταση 
ανάμεσα στα κράτη μέλη μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να περιορίζεται στην παρουσίαση 
παραδειγμάτων όσον αφορά τα κριτήρια 
που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του 
κινδύνου διαφυγής.

Or. nl

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής.

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κλειστό, 
εναρμονισμένο και εξαντλητικό κατάλογο 
αποδεδειγμένων και αντικειμενικών 
κριτηρίων σε επίπεδο Ένωσης που θα 
καθορίζονται βάσει νόμου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει πάντα να διενεργείται, σύμφωνα με τις τροπολογίες στο άρθρο 6, ατομική 
αξιολόγηση. Το τεκμήριο του κινδύνου διαφυγής αποδυναμώνει τη συνεκτίμηση όλων των 
σχετικών κριτηρίων που θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ατομικής αξιολόγησης. 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ευρωπαϊκή εναρμόνιση, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία 
εξαντλητικός κατάλογος αντικειμενικών κριτηρίων.

Τροπολογία 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά 
κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει 
συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής.

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και την κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας, ο καθορισμός του κατά 
πόσον υφίσταται ή όχι κίνδυνος διαφυγής 
θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε 
αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία και 
διαπιστώνονται από δικαστική ή 
διοικητική αρχή κατόπιν εξέτασης των 
μεμονωμένων στοιχείων της υπόθεσης.

Or. it

Τροπολογία 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Όταν προσδιορίζουν τον κίνδυνο 
διαφυγής, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
μπορούν να λάβουν υπόψη οιαδήποτε 
παράβαση του ποινικού δικαίου των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 
των μεταναστευτικών κανόνων, εκτός 
εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να μην 
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εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο β). Οι αρχές αυτές μπορούν 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη αν υπάρχει 
σε εξέλιξη ποινική έρευνα ή δίωξη η 
οποία δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε 
καταδικαστική απόφαση, όταν 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο. 

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, πρέπει να καθοριστούν 
σαφείς υποχρεώσεις για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση 
συνεργασίας με τις αρχές σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας επιστροφής, με 
την παροχή, μεταξύ άλλων, πληροφοριών 
και στοιχείων που είναι απαραίτητα για 
την αξιολόγηση της ατομικής τους 
κατάστασης. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο 
να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών ενημερώνονται για τις συνέπειες 
της μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω 
υποχρεώσεις, όσον αφορά τον 
προσδιορισμό του κινδύνου διαφυγής, τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και τη δυνατότητα επιβολής 
της κράτησης, καθώς και την πρόσβαση 
σε προγράμματα που παρέχουν 
υλικοτεχνική, οικονομική και άλλη υλική 
βοήθεια ή βοήθεια σε είδος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής τροποποίησε το άρθρο 7 που αφορά τη συνεργασία. Η παρούσα 
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αιτιολογική σκέψη συνδέεται άμεσα με αυτές τις τροποποιήσεις.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, πρέπει να καθοριστούν σαφείς 
υποχρεώσεις για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση συνεργασίας 
με τις αρχές σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής, με την παροχή, 
μεταξύ άλλων, πληροφοριών και στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση 
της ατομικής τους κατάστασης. 
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενημερώνονται για τις συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις, 
όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
κινδύνου διαφυγής, τη χορήγηση 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης και 
τη δυνατότητα επιβολής της κράτησης, 
καθώς και την πρόσβαση σε προγράμματα 
που παρέχουν υλικοτεχνική, οικονομική 
και άλλη υλική βοήθεια ή βοήθεια σε 
είδος.

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, πρέπει να καθοριστούν σαφείς 
υποχρεώσεις για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση συνεργασίας 
με τις αρχές σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής, με την παροχή, 
μεταξύ άλλων, πληροφοριών και στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση 
της ατομικής τους κατάστασης. Ο 
προσδιορισμός της πραγματικής ηλικίας 
τους με τη βοήθεια οστικών ή 
οδοντιατρικών τεστ είναι απαραίτητος 
για να διαπιστωθεί η ορθότητα των 
δηλώσεών τους σχετικά με αυτό το θέμα, 
αξιολογώντας έτσι τον καλόπιστο 
χαρακτήρα των δηλώσεων και 
προστατεύοντας τους πραγματικούς 
ασυνόδευτους ανηλίκους με τον 
διαχωρισμό τους από τους μη 
πραγματικούς. Ταυτόχρονα, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών ενημερώνονται για τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις εν 
λόγω υποχρεώσεις, όσον αφορά τον 
προσδιορισμό του κινδύνου διαφυγής, τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και τη δυνατότητα επιβολής 
της κράτησης, καθώς και την πρόσβαση σε 
προγράμματα που παρέχουν υλικοτεχνική, 
οικονομική και άλλη υλική βοήθεια ή 
βοήθεια σε είδος.

Or. fr



AM\1214327EL.docx 39/382 PE658.738v01-00

EL

Τροπολογία 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, πρέπει να καθοριστούν σαφείς 
υποχρεώσεις για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση συνεργασίας 
με τις αρχές σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής, με την παροχή, 
μεταξύ άλλων, πληροφοριών και στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση 
της ατομικής τους κατάστασης. 
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενημερώνονται για τις συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις, 
όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
κινδύνου διαφυγής, τη χορήγηση 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης και 
τη δυνατότητα επιβολής της κράτησης, 
καθώς και την πρόσβαση σε προγράμματα 
που παρέχουν υλικοτεχνική, οικονομική 
και άλλη υλική βοήθεια ή βοήθεια σε 
είδος.

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, πρέπει να καθοριστούν σαφείς 
υποχρεώσεις για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση καλόπιστης 
συνεργασίας με τις αρχές σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας επιστροφής, με την 
παροχή, μεταξύ άλλων, όλων των 
πληροφοριών και όλων των στοιχείων που 
έχουν στην κατοχή τους και είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση της 
ατομικής τους κατάστασης. Ταυτόχρονα, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών ενημερώνονται για 
τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις 
εν λόγω υποχρεώσεις, όσον αφορά τον 
προσδιορισμό του κινδύνου διαφυγής, τη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και τη δυνατότητα επιβολής 
της κράτησης και επιβολής κυρώσεων, 
εφόσον προβλέπεται από το εθνικό 
δίκαιο, καθώς και την πρόσβαση σε 
προγράμματα που παρέχουν υλικοτεχνική, 
οικονομική και άλλη υλική βοήθεια ή 
βοήθεια σε είδος.

Or. fr

Τροπολογία 174
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, πρέπει να καθοριστούν σαφείς 

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, σύμφωνα με τα πρότυπα της 
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υποχρεώσεις για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση συνεργασίας 
με τις αρχές σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής, με την παροχή, 
μεταξύ άλλων, πληροφοριών και στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση 
της ατομικής τους κατάστασης. 
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενημερώνονται για τις συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις, 
όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
κινδύνου διαφυγής, τη χορήγηση 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης και 
τη δυνατότητα επιβολής της κράτησης, 
καθώς και την πρόσβαση σε προγράμματα 
που παρέχουν υλικοτεχνική, οικονομική 
και άλλη υλική βοήθεια ή βοήθεια σε 
είδος.

ΕΕ, πρέπει να καθοριστούν σαφείς 
υποχρεώσεις για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση συνεργασίας 
με τις αρχές σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής, με την παροχή, 
μεταξύ άλλων, πληροφοριών και στοιχείων 
που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση 
της ατομικής τους κατάστασης. 
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενημερώνονται για τις συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις, 
όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
κινδύνου διαφυγής, τη χορήγηση 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης και 
τη δυνατότητα επιβολής της κράτησης, 
καθώς και την πρόσβαση σε προγράμματα 
που παρέχουν υλικοτεχνική, οικονομική 
και άλλη υλική βοήθεια ή βοήθεια σε 
είδος.

Or. ro

Τροπολογία 175
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, πρέπει να καθοριστούν 
σαφείς υποχρεώσεις για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών, ιδίως δε η υποχρέωση 
συνεργασίας με τις αρχές σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας επιστροφής, με 
την παροχή, μεταξύ άλλων, πληροφοριών 
και στοιχείων που είναι απαραίτητα για 
την αξιολόγηση της ατομικής τους 
κατάστασης. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο 
να εξασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών ενημερώνονται για τις συνέπειες 
της μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω 
υποχρεώσεις, όσον αφορά τον 
προσδιορισμό του κινδύνου διαφυγής, τη 

(12) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί 
ότι παρέχονται στους υπηκόους τρίτων 
χωρών όλες οι σχετικές πληροφορίες για 
τη διαδικασία επιστροφής σε γλώσσα την 
οποία κατανοούν ούτως ώστε να μπορούν 
να συνεργάζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιστροφής. Ειδικότερα, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση να παρέχουν έγκαιρη και 
κατάλληλη ενημέρωση στους υπηκόους 
τρίτων χωρών σχετικά με τη διαδικασία 
επιστροφής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας 
επιστροφής, τη χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης, τον 
προσδιορισμό και τις συνέπειες της 
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χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης και τη δυνατότητα επιβολής 
της κράτησης, καθώς και την πρόσβαση σε 
προγράμματα που παρέχουν υλικοτεχνική, 
οικονομική και άλλη υλική βοήθεια ή 
βοήθεια σε είδος.

διαφυγής, τη δυνατότητα επιβολής της 
κράτησης, τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, το 
ενδεχόμενο εφαρμογής απαγορεύσεων 
εισόδου, καθώς και την πρόσβαση σε 
προγράμματα που παρέχουν νομική, 
υλικοτεχνική, οικονομική και άλλη υλική 
βοήθεια ή βοήθεια σε είδος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση στους υπηκόους τρίτων χωρών, εάν 
ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει πολιτική επιστροφής. Αυτές οι τροποποιήσεις 
συνάδουν με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 176
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας 
επιστροφής, θα ήταν προτιμότερη η 
οικειοθελής επιστροφή παρά η 
αναγκαστική, και θα πρέπει να χορηγείται 
κατάλληλη προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης έως τριάντα ημερών, 
ανάλογα, ιδίως, με την προοπτική 
επιστροφής. Δεν θα πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης σε 
περίπτωση που έχει εκτιμηθεί ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να 
διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 

(13) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, 
ίσης μεταχείρισης όλων των υπηκόων 
τρίτων χωρών εν αναμονή 
επαναπατρισμού και 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
ασύλου, θα ήταν προτιμότερη η 
αναγκαστική επιστροφή παρά η 
οικειοθελής. Σε εξαιρετικές και 
μεμονωμένες περιπτώσεις, ένα κυρίαρχο 
κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να 
παρέχει προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Δεν θα πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης σε 
περίπτωση που έχει εκτιμηθεί ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να 
διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια.



PE658.738v01-00 42/382 AM\1214327EL.docx

EL

συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
ασύλου, η αναγκαστική επιστροφή θα πρέπει να αποτελεί την εξ ορισμού επιλογή.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας 
επιστροφής, θα ήταν προτιμότερη η 
οικειοθελής επιστροφή παρά η 
αναγκαστική, και θα πρέπει να χορηγείται 
κατάλληλη προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης έως τριάντα ημερών, 
ανάλογα, ιδίως, με την προοπτική 
επιστροφής. Δεν θα πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης σε 
περίπτωση που έχει εκτιμηθεί ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να 
διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης 
παραμονής η οποία απορρίφθηκε ως 
δόλια ή προδήλως αβάσιμη, ή συνιστούν 
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. 
Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης θα πρέπει να προβλέπεται 
όταν κρίνεται απαραίτητη λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

(13) Θα πρέπει πάντα να προτιμάται η 
οικειοθελής επιστροφή παρά η 
αναγκαστική, και θα πρέπει να χορηγείται 
κατάλληλη προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης τριάντα ημερών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
αποφασίζουν τη χορήγηση συντομότερης 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης 
τουλάχιστον 7 ημερών και κατ’ εξαίρεση 
να μην χορηγούν προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
συνιστούν πραγματικό και ενεστώτα 
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. 
Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης θα πρέπει να προβλέπεται 
όταν κρίνεται απαραίτητη λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι 30 ημέρες φαίνεται να αποτελούν επαρκή προθεσμία για την οργάνωση οικειοθελούς 
αναχώρησης. Εντούτοις, σε περίπτωση ρητής έκφρασης μη συμμόρφωσης με μέτρα σχετικά με 
την επιστροφή που λαμβάνονται δυνάμει της οδηγίας ή μη συμμόρφωσης με μέτρο που 
επιδιώκει την αποτροπή του κινδύνου διαφυγής, ή εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά 
πραγματικό και ενεστώτα κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια 
ασφάλεια, αυτή η προθεσμία θα μπορούσε να συντομευθεί στις 7 ημέρες·  τα κράτη μέλη 
δύνανται επίσης να μη χορηγήσουν προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης. Η τροπολογία αυτή 
συνδέεται με το άρθρο 9.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης περίπτωσης 
και, στην περίπτωση των παιδιών, το 
συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να 
αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα μιας 
απόφασης παράτασης.
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Or. en

Τροπολογία 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε εκείνους 
τους υπηκόους τρίτων χωρών για τους 
οποίους έχει εκτιμηθεί ότι ενδέχεται να 
διαφύγουν ή οι οποίοι είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή οι οποίοι συνιστούν κίνδυνο 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια 
ή την εθνική ασφάλεια, ειδικότερα για 
λόγους τρομοκρατίας ή σοβαρού 
εγκλήματος, δεν χορηγείται προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή 
προδήλως αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. 
Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης θα πρέπει να προβλέπεται 
όταν κρίνεται απαραίτητη λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης 
τριάντα ημερών. Κατ’ εξαίρεση, θα 
μπορούσε επίσης να χορηγείται προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης τουλάχιστον 
15 ημερών, έπειτα από ατομική 
αξιολόγηση της προοπτικής της 
οικειοθελούς επιστροφής. Προθεσμία 
τουλάχιστον 15 ημερών μπορεί να 
χορηγείται μόνο σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί σε ατομικό επίπεδο, σύμφωνα 
με τον εξαντλητικό κατάλογο 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
περιγράφονται στην παρούσα οδηγία, ότι 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να 
διαφύγουν ή εάν είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια. Παράταση 
της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης 
θα πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με τις τροπολογίες στο άρθρο 9, όλες οι επιλογές για την οικειοθελή 
αναχώρηση θα πρέπει να ενισχυθούν, μεταξύ άλλων με την προσφορά προθεσμίας οικειοθελούς 
επιστροφής 30 ημερών. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συντόμευσης της προθεσμίας υπό 
ορισμένες συνθήκες. Ο νέος λόγος απόρριψης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
εισήγαγε η Επιτροπή για την προστασία της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της 
εθνικής ασφάλειας δεν είναι αρκετά συγκεκριμένος και μπορεί να εξεταστεί κατάλληλα βάσει 
του υφιστάμενου ποινικού και διοικητικού δικαίου. Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να μη 
χορηγηθεί δυνατότητα οικειοθελούς αναχώρησης και σε εκείνους των οποίων οι αιτήσεις είναι 
προδήλως αβάσιμες.
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Τροπολογία 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης 
παραμονής η οποία απορρίφθηκε ως 
δόλια ή προδήλως αβάσιμη, ή συνιστούν 
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. 
Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης θα πρέπει να προβλέπεται 
όταν κρίνεται απαραίτητη λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν– όπου η διαφυγή 
νοείται βάσει της παρούσας οδηγίας – ή 
συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια, 
ο οποίος τεκμηριώνεται δεόντως είτε από 
καταδίκη είτε από στοιχεία που μπορούν 
να αιτιολογήσουν την εκτίμηση της 
κοινωνικής επικινδυνότητας. Παράταση 
της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης 
θα πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. it

Τροπολογία 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
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οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν επιτρέπεται να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη ή απαράδεκτη, ή συνιστούν 
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. 
Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης θα πρέπει να προβλέπεται 
όταν κρίνεται απαραίτητη λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. fr

Τροπολογία 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής, 
θα ήταν προτιμότερη η οικειοθελής 
επιστροφή παρά η αναγκαστική, και θα 
πρέπει να χορηγείται κατάλληλη 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης έως 
τριάντα ημερών, ανάλογα, ιδίως, με την 
προοπτική επιστροφής. Δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
ενδέχεται να διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
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προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

προηγουμένως αίτηση νόμιμης παραμονής 
η οποία απορρίφθηκε ως δόλια ή προδήλως 
αβάσιμη, ή συνιστούν κίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης 
μπορεί να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

Or. en

Τροπολογία 184
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας 
επιστροφής, θα ήταν προτιμότερη η 
οικειοθελής επιστροφή παρά η 
αναγκαστική, και θα πρέπει να χορηγείται 
κατάλληλη προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης έως τριάντα ημερών, 
ανάλογα, ιδίως, με την προοπτική 
επιστροφής. Δεν θα πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης σε 
περίπτωση που έχει εκτιμηθεί ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών ενδέχεται να 
διαφύγουν ή είχαν υποβάλλει 
προηγουμένως αίτηση νόμιμης 
παραμονής η οποία απορρίφθηκε ως 
δόλια ή προδήλως αβάσιμη, ή συνιστούν 
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. 
Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης θα πρέπει να προβλέπεται 
όταν κρίνεται απαραίτητη λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης.

(13) Εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει να 
εφαρμόσει πολιτική επιστροφής, θα ήταν 
προτιμότερη η οικειοθελής επιστροφή 
παρά η αναγκαστική, και θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης έξι μηνών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν να μη 
χορηγούν προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε περίπτωση που έχει 
εκτιμηθεί ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
συνιστούν πραγματικό, ενεστώτα και 
αποδεδειγμένο κίνδυνο για τη δημόσια ή 
την εθνική ασφάλεια. Παράταση της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης θα 
πρέπει να προβλέπεται όταν κρίνεται 
απαραίτητη λόγω των ιδιαιτέρων 
συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης, μεταξύ άλλων σε παιδιά για 
να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σε 
εγκύους για να γεννήσουν τα παιδιά τους, 
σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που 
περιμένουν να δικαιωθούν για όσο 
διάστημα η υπόθεσή τους εκκρεμεί και σε 
άρρωστα άτομα με ανάγκες ιατρικής 
περίθαλψης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση.

Τροπολογία 185
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα 
για προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η βοήθεια εντός τρίτης χώρας είναι ευθύνη της εν λόγω χώρας. Θα πρέπει να επιβάλλονται 
οικονομικές κυρώσεις σε τρίτες χώρες που δεν θέλουν να συνεργαστούν για την επανεισδοχή 
και την επανένταξη των πολιτών τους.

Τροπολογία 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
δύνανται να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής. 
Δύναται να ληφθούν υπόψη τα κοινά 
πρότυπα για προγράμματα 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής 
και επανένταξης που έχει εκπονήσει η 
Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
και έχει εγκρίνει το Συμβούλιο.

Η υποβοηθούμενη οικειοθελής επιστροφή 
θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς, δυνάμει των 
οποίων η εν λόγω συνδρομή δύναται να 
υπόκειται σε όρους και λόγους 
αποκλεισμού. 
Η παρούσα οδηγία δεν θεσπίζει γενικό ή 
απόλυτο δικαίωμα για τον υπήκοο τρίτης 
χώρας να δέχεται συνδρομή για 
οικειοθελή επιστροφή ή επανένταξη. 

Or. fr

Τροπολογία 187
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
διαχείριση περιστατικού, ενισχυμένη 
συνδρομή και παροχή συμβουλών για την 
επιστροφή, τα οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν στήριξη για επανένταξη σε 
τρίτες χώρες επιστροφής, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κοινά πρότυπα για προγράμματα 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής 
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που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

και επανένταξης που έχει εκπονήσει η 
Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
και έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. Τα 
προγράμματα οικειοθελούς επιστροφής, 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς 
επιστροφής και επανένταξης αποτελούν 
βασικούς πυλώνες της μεταναστευτικής 
πολιτικής της ΕΕ και δίνουν στους 
μετανάστες τη δυνατότητα να 
επιστρέψουν με ανθρώπινο και αξιοπρεπή 
τρόπο, με σεβασμό των δικαιωμάτων 
τους. Η οικειοθελής επιστροφή θα πρέπει 
να επιτρέπεται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, η 
οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις 
επιμέρους συνθήκες και προοπτικές του 
επιστρέφοντος, δίνοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανένταξη αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για μια αποτελεσματική και βιώσιμη 
επιστροφή. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το άρθρο 4.

Τροπολογία 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 

(14) Για την προώθηση της 
οικειοθελούς επιστροφής, τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαθέτουν επιχειρησιακά 
προγράμματα που θα προβλέπουν 
ενισχυμένη συνδρομή και παροχή 
συμβουλών για την επιστροφή, τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν στήριξη για 
επανένταξη σε τρίτες χώρες επιστροφής, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά πρότυπα για 
προγράμματα υποστηριζόμενης 
οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης 
που έχει εκπονήσει η Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και έχει 
εγκρίνει το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 191
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/52/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί μέσω των 
οποίων υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν 
να υποβάλλουν καταγγελίες κατά του 
εργοδότη τους. Σύμφωνα με την 
οδηγία 2012/29/ΕE, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα 
θύματα της εγκληματικότητας τυγχάνουν 
της δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης 
και προστασίας και είναι ικανά να 
συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία. 
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί που 
θα εξασφαλίζουν κινητή δικαιοσύνη και 
πρόσβαση σε μηχανισμούς έννομης 
προστασίας, στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων για την επιστροφή, και να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
για ζητήματα που σχετίζονται με 
παραβιάσεις της οδηγίας 2009/52/ΕΚ ή 
της οδηγίας 2012/29/ΕΕ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη μετά την επιστροφή σε τρίτη 
χώρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 14.

Τροπολογία 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
επιστροφής σε γλώσσα που κατανοούν. 
Στην περίπτωση ευάλωτων ατόμων, 
ιδίως ασυνόδευτων ανηλίκων, αυτές οι 
πληροφορίες παρέχονται κατά τρόπο 
κατάλληλο για την ηλικία και το επίπεδο 
κατανόησης του ασυνόδευτου ανηλίκου, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
πολυμέσων.

Or. it

Τροπολογία 193
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Θα πρέπει να θεσπισθεί ένα 
σύνολο ελάχιστων κοινών νομικών 
εγγυήσεων όσον αφορά τις αποφάσεις 
επιστροφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική προστασία των 
συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

διαγράφεται

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Τα κυρίαρχα κράτη μέλη τηρούν το κράτος δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες, λαμβάνοντας 
υπόψη την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να παρέμβει σε 
αυτόν τον τομέα. Η τροπολογία αυτή συνδέεται στενά με την αιτιολογική σκέψη 4 σχετικά με την 
κυριαρχία των κρατών μελών.

Τροπολογία 194
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη διενέργεια αξιολόγησης 
τρωτότητας για τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν διαδικασίες επιστροφής. 
Στους παράγοντες που επιτείνουν τον 
κίνδυνο τρωτότητας μπορούν να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 
ατομικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το 
βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, η 
κοινωνική κατάσταση, οι πεποιθήσεις και 
οι συμπεριφορές, συναισθηματικά, 
ψυχολογικά και νοητικά χαρακτηριστικά, 
η σωματική και πνευματική ευεξία, 
παράγοντες που αφορούν το νοικοκυριό 
και την οικογένεια, παράγοντες που 
αφορούν την κοινότητα, διαρθρωτικοί 
παράγοντες ή περιστασιακοί παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 38 και στο άρθρο 14.

Τροπολογία 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν διαδικασίες επιστροφής 
να μην εκμεταλλεύονται σκόπιμα και με 
δόλιο τρόπο παράγοντες που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να τα 
καταστήσουν περισσότερο ευάλωτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 
κειμένου, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή στο άρθρο 14 με την αποτελεσματική λειτουργία 
και θέσπιση εθνικών συστημάτων διαχείρισης της επιστροφής.

Τροπολογία 196
Pietro Bartolo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη 
κατάχρηση δικαιωμάτων και 
διαδικασιών, πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία πέντε ημερών κατ' ανώτατο 
όριο για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής. Η διάταξη αυτή 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από 
απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία κατέστη οριστική, 
μεταξύ άλλων και μετά από ενδεχόμενη 
δικαστική εξέταση.

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και 
οπωσδήποτε θα προβλέπεται διάστημα 
τουλάχιστον 30 ημερών.

Or. it



AM\1214327EL.docx 57/382 PE658.738v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «αρκετός χρόνος», χωρίς ανώτατο όριο ημερών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαφορετικές πρακτικές που παραβιάζουν δικαιώματα στα διάφορα κράτη μέλη. Η παρούσα 
τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 16.

Τροπολογία 197
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη 
κατάχρηση δικαιωμάτων και 
διαδικασιών, πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία πέντε ημερών κατ' ανώτατο 
όριο για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής. Η διάταξη αυτή 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από 
απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία κατέστη οριστική, 
μεταξύ άλλων και μετά από ενδεχόμενη 
δικαστική εξέταση.

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη προθεσμία των πέντε ημερών για την άσκηση προσφυγής σε περίπτωση που η 
απόφαση επιστροφής είναι συνέπεια απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ασύλου θα πρέπει να 
διαγραφεί. Μια τόσο σύντομη προθεσμία υπονομεύει πρακτικά την αποτελεσματικότητα της 
προσφυγής.

Τροπολογία 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη 
κατάχρηση δικαιωμάτων και 
διαδικασιών, πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία πέντε ημερών κατ' ανώτατο 
όριο για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής. Η διάταξη αυτή 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από 
απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία κατέστη οριστική, 
μεταξύ άλλων και μετά από ενδεχόμενη 
δικαστική εξέταση.

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 16. Είναι αναγκαίο να διαθέτουν οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών επαρκή χρόνο για την άσκηση προσφυγής. Ακόμα, ο σκιώδης εισηγητής τίθεται 
ενάντια στην ύπαρξη διαφορετικών κανόνων για τους αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση 
έχει απορριφθεί, και τους παράτυπους μετανάστες.

Τροπολογία 199
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή πρέπει να εξασφαλίζει την 
πρόσβαση σε πραγματική προσφυγή, και 
συγχρόνως να λαμβάνει υπόψη ότι οι 
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να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία πέντε ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής. Η διάταξη 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
μετά από απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία κατέστη 
οριστική, μεταξύ άλλων και μετά από 
ενδεχόμενη δικαστική εξέταση.

μακρές προθεσμίες μπορεί να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στις διαδικασίες 
επιστροφής. Για να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη κατάχρηση δικαιωμάτων και 
διαδικασιών, πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία δύο ημερών κατ' ανώτατο όριο 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής ενώπιον 
δικαστηρίου.

Or. fr

Τροπολογία 200
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία πέντε ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής. Η διάταξη 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 
μετά από απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία κατέστη 
οριστική, μεταξύ άλλων και μετά από 
ενδεχόμενη δικαστική εξέταση.

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία πέντε ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο συσσωρεύει νέες και προηγούμενες προσφυγές, δημιουργώντας ένα 
δικαστικό γαϊτανάκι. Η απόφαση απομάκρυνσης συνεπάγεται την απόρριψη αιτήματος διεθνούς 
προστασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να θεωρούνται ως μία ενιαία και το δικαίωμα 
προσφυγής να τις αφορά ως σύνολο.

Τροπολογία 201
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία πέντε ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής. Η διάταξη 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά 
από απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία κατέστη 
οριστική, μεταξύ άλλων και μετά από 
ενδεχόμενη δικαστική εξέταση.

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής, 
ενώ η διαδικασία προσφυγής θα πρέπει 
να κοινοποιείται σε υπηκόους τρίτων 
χωρών εντός της προθεσμίας για την 
υποβολή προσφυγής. Για να αποφευχθεί 
ενδεχόμενη κατάχρηση δικαιωμάτων και 
διαδικασιών, πρέπει να χορηγείται 
προθεσμία πέντε ημερών κατ' ανώτατο 
όριο για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής. Η διάταξη αυτή θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από 
απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία κατέστη οριστική, 
μεταξύ άλλων και μετά από ενδεχόμενη 
δικαστική εξέταση.

Or. ro

Τροπολογία 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία πέντε ημερών κατ’ 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής. Η διάταξη 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά 
από απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία κατέστη 
οριστική, μεταξύ άλλων και μετά από 
ενδεχόμενη δικαστική εξέταση.

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων 
περί την επιστροφή θα πρέπει να παρέχει 
αρκετό χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση σε πραγματική προσφυγή. 
Πρέπει να προβλεφθεί μέγιστη περίοδος 
τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης επιστροφής για την άσκηση 
προσφυγής κατά της απόφασης αυτής Για 
να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία δεκαπέντε ημερών 
κατ’ ανώτατο όριο για την άσκηση 
προσφυγής κατά απόφασης επιστροφής 
που ακολουθεί μετά από απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας, 
η οποία κατέστη οριστική.

Or. it

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία πέντε ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής. Η διάταξη 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά 

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία δέκα έως δεκαπέντε 
ημερών για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής. Η διάταξη αυτή θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά από 
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από απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία κατέστη 
οριστική, μεταξύ άλλων και μετά από 
ενδεχόμενη δικαστική εξέταση.

απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία κατέστη οριστική, 
μεταξύ άλλων και μετά από ενδεχόμενη 
δικαστική εξέταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύντομη προθεσμία των πέντε ημερών που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι 
πολύ μικρή και δεν επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση του δικαιώματος άσκησης προσφυγής. 
Μια προθεσμία 10 έως 15 ημερών αποτελεί το ελάχιστο απαιτούμενο διάστημα προκειμένου να 
μπορέσουν τα άτομα να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το αν θα ασκήσουν ή όχι 
προσφυγή.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία πέντε ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής. Η διάταξη 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά 
από απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία κατέστη 
οριστική, μεταξύ άλλων και μετά από 
ενδεχόμενη δικαστική εξέταση.

(16) Η προθεσμία για την άσκηση 
προσφυγής κατά αποφάσεων περί την 
επιστροφή θα πρέπει να παρέχει αρκετό 
χρόνο ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση 
σε πραγματική προσφυγή, και συγχρόνως 
να λαμβάνει υπόψη ότι οι μακρές 
προθεσμίες μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις διαδικασίες επιστροφής. 
Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάχρηση 
δικαιωμάτων και διαδικασιών, πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία τριών ημερών κατ' 
ανώτατο όριο για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής. Η διάταξη 
αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά 
από απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία κατέστη 
οριστική, μεταξύ άλλων και μετά από 
ενδεχόμενη δικαστική εξέταση.

Or. fr
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Τροπολογία 205
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία είχε ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής θα πρέπει να ασκείται 
ενώπιον ενός μόνο βαθμού δικαιοδοσίας, 
δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου, μία δικαστική αρχή 
θα έχει ήδη εξετάσει την ατομική 
κατάσταση του ενδιαφερομένου υπηκόου 
της τρίτης χώρας και θα έχει λάβει 
σχετική απόφαση.

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία είχε ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής θα πρέπει να ασκείται 
ενώπιον ενός μόνο βαθμού δικαιοδοσίας, 
δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου, μία δικαστική αρχή 
θα έχει ήδη εξετάσει την ατομική 
κατάσταση του ενδιαφερομένου υπηκόου 
της τρίτης χώρας και θα έχει λάβει 
σχετική απόφαση.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής θεωρεί ότι σκοπός της παρούσας αναδιατύπωσης δεν είναι να 
τροποποιηθεί η οργάνωση των δικαιοδοσιών στα κράτη μέλη και να υπάρχουν διαφορετικοί 
κανόνες για τους αιτούντες άσυλο, το αίτημα των οποίων έχει απορριφθεί, και για τους 
παράτυπους μετανάστες. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 16.

Τροπολογία 207
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
η οποία είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής θα 
πρέπει να ασκείται ενώπιον ενός μόνο 
βαθμού δικαιοδοσίας, δεδομένου ότι, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, μία 
δικαστική αρχή θα έχει ήδη εξετάσει την 
ατομική κατάσταση του ενδιαφερομένου 
υπηκόου της τρίτης χώρας και θα έχει 
λάβει σχετική απόφαση.

(17) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
η οποία είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής θα 
πρέπει να χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις επιστροφής αποτελούν λογική συνέχεια μιας απόφασης που απορρίπτει μια 
αίτηση διεθνούς προστασίας και θα πρέπει συνεπώς να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
ίδιας διοικητικής πράξης. Επομένως, το δικαίωμα σε δεύτερη προσφυγή είναι περιττό.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προσφυγή κατά απόφασης (17) Η προσφυγή κατά απόφασης 
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επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
η οποία είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής θα 
πρέπει να ασκείται ενώπιον ενός μόνο 
βαθμού δικαιοδοσίας, δεδομένου ότι, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, μία 
δικαστική αρχή θα έχει ήδη εξετάσει την 
ατομική κατάσταση του ενδιαφερομένου 
υπηκόου της τρίτης χώρας και θα έχει 
λάβει σχετική απόφαση.

επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
η οποία είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής θα 
μπορούσε να ασκείται ενώπιον ενός μόνο 
βαθμού δικαιοδοσίας, μόνο εφόσον, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, μία 
δικαστική αρχή θα έχει ήδη εξετάσει την 
ατομική κατάσταση του ενδιαφερομένου 
υπηκόου της τρίτης χώρας και θα έχει 
λάβει σχετική απόφαση, 
συμπεριλαμβανομένης πλήρους ατομικής 
αξιολόγησης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης βάσει του ευρωπαϊκού 
και του διεθνούς δικαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση των κρατών μελών να περιορίσουν την άσκηση αυτή σε έναν μόνο βαθμό 
δικαιοδοσίας θα απέτρεπε ουσιαστικά τα κράτη μέλη από το να διενεργήσουν επιπλέον 
δικαστική εξέταση, εάν το επιθυμούν. Ως εκ τούτου, περιορίζει άσκοπα τις δυνατότητες των 
κρατών μελών. Δεν αξιολογούν όλα τα κράτη μέλη πλήρως την πτυχή της επαναπροώθησης στο 
πλαίσιο του κεκτημένου για τις επιστροφές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου ή κατά τη 
λήψη της απόφασης για την απόρριψη ή τη λήξη της νόμιμης διαμονής. Συνεπώς, αυτό θα 
πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για να επιτρέπεται μόνο ένας βαθμός δικαιοδοσίας.

Τροπολογία 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία είχε ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής θα πρέπει να ασκείται ενώπιον 
ενός μόνο βαθμού δικαιοδοσίας, 
δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου, μία δικαστική αρχή 
θα έχει ήδη εξετάσει την ατομική 
κατάσταση του ενδιαφερομένου υπηκόου 

(17) Για να διευκολυνθεί η λειτουργία 
των δικαστηρίων και να αποφευχθούν οι 
παρελκυστικές τακτικές που αποσκοπούν 
στην παρεμπόδιση της επιστροφής, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι οι προσφυγές κατά των αποφάσεων 
επιστροφής ασκούνται, στο μέτρο του 
δυνατού, ενώπιον ενός μόνο βαθμού 
δικαιοδοσίας, διασφαλίζοντας παράλληλα 
το δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή.
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της τρίτης χώρας και θα έχει λάβει 
σχετική απόφαση.

Or. fr

Τροπολογία 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
η οποία είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
πραγματικής δικαστικής προσφυγής θα 
πρέπει να ασκείται ενώπιον ενός μόνο 
βαθμού δικαιοδοσίας, δεδομένου ότι, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, μία 
δικαστική αρχή θα έχει ήδη εξετάσει την 
ατομική κατάσταση του ενδιαφερομένου 
υπηκόου της τρίτης χώρας και θα έχει 
λάβει σχετική απόφαση.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση σχετικά με τη σύνταξη στην πρωτότυπη γλώσσα.

Τροπολογία 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα κράτη μέλη δύνανται να 
εφαρμόζουν διαδικασίες διοικητικού 
ελέγχου πριν από την άσκηση προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον ο 
διοικητικός έλεγχος δεν θίγει την 
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αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής.

Or. fr

Τροπολογία 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Σώμα το οποίο ασκεί 
δικαιοδοτική λειτουργία θα πρέπει να 
θεωρείται δικαστήριο εάν έχει συσταθεί 
δια νόμου, είναι μόνιμο, ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο, περιλαμβάνει διαδικασία 
inter partes, έχει υποχρεωτική 
δικαιοδοσία, εφαρμόζει κανόνες δικαίου 
και παρέχει τις απαραίτητες 
διαδικαστικές εγγυήσεις.

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνο στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.

Τροπολογία 214
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνο στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

(18) Το αποτέλεσμα απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να αναστέλλεται 
αυτομάτως κατά την περίοδο άσκησης 
προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης 
σε πρώτο βαθμό και, εφόσον η προσφυγή 
έχει ασκηθεί εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, κατά την εξέταση της 
προσφυγής και μέχρις ότου κοινοποιηθεί 
στον αιτούντα η απόφαση σχετικά με την 
προσφυγή, ιδίως όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Η προσφυγή κατά της 
απόφασης επιστροφής θα πρέπει να έχει 
αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση όπου 
εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον ποινικού 
δικαστηρίου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
τόσο για τα θύματα όσο και για τους 
υπόπτους.

Or. en

Τροπολογία 215
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να έχει αυτόματο 

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να έχει αυτόματο 
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ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνο στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνο στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής είναι παραδεκτή 
μόνον εάν ο αναιρεσείων έχει προσέλθει 
οικειοθελώς σε ασφαλή κράτηση εν 
αναμονή της έκβασης της προσφυγής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η ασφαλής κράτηση κατά τη διαδικασία προσφυγής εμποδίζει την υποβολή προσφυγών καθαρά 
για την παράταση της διαδικασίας ασύλου και/ή τη διαφυγή.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνο στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει πάντα να έχει 
αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου οι δικαστικές 
αρχές έχουν αξιολογήσει πλήρως την 
αρχή της μη επαναπροώθησης και έχουν 
κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του μη αναστρέψιμου χαρακτήρα των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κατά τη διάρκεια της επιστροφής και έπειτα από αυτήν, οι προσφυγές θα πρέπει να έχουν πάντα 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν υπάρχει πραγματική προσφυγή. 
Επιπλέον, η λογική της πρότασης της Επιτροπής θα επιβαρύνει ασκόπως τις αρχές των κρατών 
μελών, καθώς η ανάγκη για ανασταλτικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αξιολογείται ατομικά και 
χωριστά.
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Τροπολογία 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνο στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής έχει πάντα αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 16. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα αποτελεί τη 
μοναδική εγγύηση πρόσβασης σε πραγματική προσφυγή.

Τροπολογία 218
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να έχει αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα μόνο στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

(18) Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής δεν θα πρέπει να έχει 
αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Or. fr

Τροπολογία 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Οι δικαστικές αρχές θα 
πρέπει να μπορούν να αναστέλλουν 
προσωρινά την εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
για άλλους λόγους, είτε κατόπιν 
αιτήματος του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον 
το κρίνουν αναγκαίο. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει, κατά κανόνα, να 
λαμβάνονται εντός 48 ωρών. Όταν αυτό 
δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα 
της υπόθεσης, οι δικαστικές αρχές θα 
πρέπει να λαμβάνουν αμελλητί την εν 
λόγω απόφαση.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν σε κάθε περίπτωση να 
αναστέλλουν προσωρινά την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο.

Or. fr

Τροπολογία 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα. 
Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να 
μπορούν να αναστέλλουν προσωρινά την 
εκτέλεση απόφασης επιστροφής σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις για άλλους 
λόγους, είτε κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
πρέπει, κατά κανόνα, να λαμβάνονται 
εντός 48 ωρών. Όταν αυτό δικαιολογείται 

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα.
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από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 
αμελλητί την εν λόγω απόφαση.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Οι δικαστικές αρχές θα 
πρέπει να μπορούν να αναστέλλουν 
προσωρινά την εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
για άλλους λόγους, είτε κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
πρέπει, κατά κανόνα, να λαμβάνονται 
εντός 48 ωρών. Όταν αυτό δικαιολογείται 
από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 
αμελλητί την εν λόγω απόφαση.

(19) Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να 
μπορούν να αναστέλλουν την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για άλλους λόγους, είτε 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως, 
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται 
αμελλητί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το άρθρο 16. Ο σκιώδης εισηγητής επιθυμεί να διατηρήσει τη 
διατύπωση της προηγούμενης οδηγίας.

Τροπολογία 222
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Οι δικαστικές αρχές θα 
πρέπει να μπορούν να αναστέλλουν 
προσωρινά την εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
για άλλους λόγους, είτε κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
πρέπει, κατά κανόνα, να λαμβάνονται 
εντός 48 ωρών. Όταν αυτό δικαιολογείται 
από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 
αμελλητί την εν λόγω απόφαση.

(19) Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να 
μπορούν να αναστέλλουν την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις όπου διακυβεύεται η αρχή 
της μη επαναπροώθησης και για άλλους 
λόγους, είτε κατόπιν αιτήματος του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
πρέπει να λαμβάνονται αμελλητί.

Or. en

Τροπολογία 223
Pietro Bartolo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Οι δικαστικές αρχές θα 
πρέπει να μπορούν να αναστέλλουν 
προσωρινά την εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
για άλλους λόγους, είτε κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
πρέπει, κατά κανόνα, να λαμβάνονται 
εντός 48 ωρών. Όταν αυτό δικαιολογείται 

(19) Σε περιπτώσεις μεταγενέστερης 
απόφασης επιστροφής, για παράδειγμα 
μετά την τελική απόρριψη ενός νέου 
αιτήματος διεθνούς προστασίας, οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις να μπορούν να 
αναστέλλουν την εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής για άλλους λόγους, είτε 
κατόπιν αιτήματος του οικείου υπηκόου 
τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον 
το κρίνουν αναγκαίο. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν 
αμελλητί την εν λόγω απόφαση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα αναστολής πρέπει επίσης να είναι δυνατόν να διασφαλίζεται μετά από 
μεταγενέστερες αποφάσεις επιστροφής. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 16.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα. 
Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναστέλλουν προσωρινά την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για άλλους λόγους, είτε 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως, 
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει, κατά κανόνα, να 
λαμβάνονται εντός 48 ωρών. Όταν αυτό 
δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα της 
υπόθεσης, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει 
να λαμβάνουν αμελλητί την εν λόγω 
απόφαση.

(19) Στις περιπτώσεις που οι δικαστικές 
αρχές έχουν αξιολογήσει πλήρως την 
αρχή της μη επαναπροώθησης και έχουν 
κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής αυτής, οι 
προσφυγές κατά της απόφασης επιστροφής 
δεν θα πρέπει να έχουν αυτόματο 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι δικαστικές 
αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
αναστέλλουν προσωρινά την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για άλλους λόγους, είτε 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως, 
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει, κατά κανόνα, να 
λαμβάνονται εντός 48 ωρών. Όταν αυτό 
δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα της 
υπόθεσης, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει 
να λαμβάνουν αμελλητί την εν λόγω 
απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του μη αναστρέψιμου χαρακτήρα των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
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κατά τη διάρκεια της επιστροφής και έπειτα από αυτήν, οι προσφυγές θα πρέπει να έχουν 
ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός εάν διαπιστωθεί σαφώς ότι δεν διακυβεύεται η απόλυτη 
απαγόρευση της επαναπροώθησης. Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να απολαμβάνουν 
ανεξαρτησία κατά τον καθορισμό του πότε είναι αναγκαία η αναστολή μιας απόφασης 
επιστροφής.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στις περιπτώσεις που δεν 
διακυβεύεται η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, οι προσφυγές κατά της 
απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να 
έχουν αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα. 
Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναστέλλουν προσωρινά την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για άλλους λόγους, είτε 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως, 
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει, κατά κανόνα, να 
λαμβάνονται εντός 48 ωρών. Όταν αυτό 
δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα της 
υπόθεσης, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει 
να λαμβάνουν αμελλητί την εν λόγω 
απόφαση.

(19) Οι προσφυγές κατά της απόφασης 
επιστροφής δεν θα πρέπει να έχουν 
αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
αναστέλλουν προσωρινά την εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για άλλους λόγους, είτε 
κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως, 
εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Οι σχετικές 
αποφάσεις θα πρέπει, κατά κανόνα, να 
λαμβάνονται εντός 48 ωρών. Όταν αυτό 
δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα της 
υπόθεσης, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει 
να λαμβάνουν αμελλητί την εν λόγω 
απόφαση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.

Τροπολογία 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Κατά την εθνική εφαρμογή των 
κανόνων σχετικά με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις 
προσφυγές και το ανασταλτικό 
αποτέλεσμα, θα πρέπει να γίνεται 
σεβαστό το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 227
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, 
η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν 
θα πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη 
γίνει εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης 
της αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 
ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή, εκτός εάν η κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, 
η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν 
θα πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη 
γίνει εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης 
της αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 
ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή, εκτός εάν η κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το άρθρο 16. Δεν γίνεται πάντα αξιολόγηση του κινδύνου 
παραβίασης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Επιπλέον, η διαδικασία ασύλου δεν συνδέεται 
με τη διαδικασία επιστροφής. Είναι ανάγκη να υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες και να 
ισχύουν διασφαλίσεις και στις δύο.

Τροπολογία 229
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
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επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη γίνει 
εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 
ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή, εκτός εάν η κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.

επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη γίνει 
εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης ή η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του κινδύνου παραβίασης της αρχής της μη επαναπροώθησης εξετάζεται 
καθ’ όλη τη διαδικασία ασύλου. Εάν ασκηθεί δικαστική προσφυγή, ο εν λόγω κίνδυνος έχει ήδη 
αξιολογηθεί.

Τροπολογία 230
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη γίνει 
εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη γίνει 
εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 



AM\1214327EL.docx 79/382 PE658.738v01-00

EL

ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή, εκτός εάν η κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.

ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή.

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη γίνει 
εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 
ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή, εκτός εάν η κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η δικαστική 
προσφυγή έχει ασκηθεί πραγματικά ως 
μέρος της διαδικασίας ασύλου που έλαβε 
χώρα πριν από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης επιστροφής κατά της οποίας 
ασκείται η προσφυγή, εκτός εάν η 
κατάσταση του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας έχει αλλάξει σημαντικά 
έκτοτε.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.
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Τροπολογία 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη γίνει 
εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 
ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή, εκτός εάν η κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν θα 
πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη γίνει 
πλήρης εκτίμηση του κινδύνου 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης βάσει του ευρωπαϊκού 
και του διεθνούς δικαίου και η δικαστική 
προσφυγή έχει ασκηθεί πραγματικά ως 
μέρος της διαδικασίας ασύλου που έλαβε 
χώρα πριν από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης επιστροφής κατά της οποίας 
ασκείται η προσφυγή, εκτός εάν η 
κατάσταση του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας έχει αλλάξει έκτοτε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο εάν έχει εξεταστεί πλήρως η απαγόρευση της επαναπροώθησης μπορεί να υπάρξει 
αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής. Η καθιέρωση της απαίτησης για «σημαντική 
αλλαγή» επιβαρύνει σε υπερβολικό βαθμό τις δικαστικές αρχές και διακινδυνεύει τη μη επαρκή 
αξιολόγηση της κάθε υπόθεσης, με αποτέλεσμα δυνητικές μη αναστρέψιμες παραβιάσεις της μη 
επαναπροώθησης.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απαραίτητη νομική αρωγή θα 
πρέπει να παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, 
σε εκείνους που στερούνται επαρκών 
πόρων. Στην εθνική νομοθεσία θα πρέπει 
να ορίζεται κατάλογος περιπτώσεων στις 
οποίες η νομική αρωγή κρίνεται 
απαραίτητη.

(21) Η απαραίτητη νομική αρωγή θα 
πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε εκείνους 
που στερούνται επαρκών πόρων. Στην 
εθνική νομοθεσία θα πρέπει να ορίζεται 
νομική αρωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 7. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα 
στοιχεία της πρόσβασης σε πληροφορίες και στα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απαραίτητη νομική αρωγή θα 
πρέπει να παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, 
σε εκείνους που στερούνται επαρκών 
πόρων. Στην εθνική νομοθεσία θα πρέπει 
να ορίζεται κατάλογος περιπτώσεων στις 
οποίες η νομική αρωγή κρίνεται 
απαραίτητη.

(21) Η απαραίτητη νομική αρωγή θα 
πρέπει να παρέχεται, κατόπιν ρητού 
αιτήματος, σε εκείνους που στερούνται 
επαρκών πόρων. Στην εθνική νομοθεσία 
θα πρέπει να ορίζεται κατάλογος 
περιπτώσεων στις οποίες η νομική αρωγή 
κρίνεται απαραίτητη.

Or. fr

Τροπολογία 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απαραίτητη νομική αρωγή θα 
πρέπει να παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, 
σε εκείνους που στερούνται επαρκών 

(21) Η απαραίτητη νομική αρωγή θα 
πρέπει να παρέχεται δωρεάν, κατόπιν 
αιτήματος, σε εκείνους που στερούνται 
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πόρων. Στην εθνική νομοθεσία θα πρέπει 
να ορίζεται κατάλογος περιπτώσεων στις 
οποίες η νομική αρωγή κρίνεται 
απαραίτητη.

επαρκών πόρων. Στην εθνική νομοθεσία 
θα πρέπει να ορίζεται κατάλογος 
περιπτώσεων στις οποίες η νομική αρωγή 
κρίνεται απαραίτητη.

Or. it

Τροπολογία 236
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απαραίτητη νομική αρωγή θα 
πρέπει να παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, 
σε εκείνους που στερούνται επαρκών 
πόρων. Στην εθνική νομοθεσία θα πρέπει 
να ορίζεται κατάλογος περιπτώσεων στις 
οποίες η νομική αρωγή κρίνεται 
απαραίτητη.

(21) Η νομική αρωγή θα πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν σε εκείνους που 
στερούνται επαρκών πόρων. Στην εθνική 
νομοθεσία θα πρέπει να ορίζονται οι 
τρόποι πρόσβασης σε νομική αρωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας και με το άρθρο 7 που προβλέπει το 
δικαίωμα των υπηκόων τρίτων χωρών να ενημερώνονται κατά τις διαδικασίες επιστροφής και 
το άρθρο 14 σχετικά με τη διαχείριση της επιστροφής.

Τροπολογία 237
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που παραμένουν παράνομα, αλλά δεν 
μπορούν ακόμη να απομακρυνθούν. Οι 

(22) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
παραμένουν παράνομα, αλλά δεν μπορούν 
ακόμη να απομακρυνθούν, θα πρέπει να 
τίθενται υπό ασφαλή κράτηση εν 
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βασικές συνθήκες διαβίωσής τους θα 
πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Προκειμένου τα 
πρόσωπα αυτά να είναι σε θέση να 
αποδεικνύουν την ειδική τους κατάσταση 
σε περίπτωση διοικητικών ή άλλων 
ελέγχων, θα πρέπει να τους παρέχεται 
γραπτή βεβαίωση σχετικά με την 
κατάστασή τους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική 
ευχέρεια σχετικά με τον τύπο και τη 
μορφή της γραπτής βεβαίωσης, και θα 
πρέπει να μπορούν να την περιλαμβάνουν 
σε αποφάσεις περί επιστροφής που 
εκδίδονται βάσει της παρούσας οδηγίας.

αναμονή του επαναπατρισμού 
προκειμένου να πληρούνται οι βασικές 
συνθήκες διαβίωσής τους και το σύστημα 
ασύλου να μπορεί να λειτουργεί δίκαια 
και αποτελεσματικά.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με την αιτιολογική σκέψη 18, η οποία ορίζει ότι οι 
αιτούντες που αναμένουν το αποτέλεσμα των προσφυγών τους πρέπει να τίθενται υπό ασφαλή 
κράτηση.

Τροπολογία 238
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που παραμένουν παράνομα, αλλά δεν 
μπορούν ακόμη να απομακρυνθούν. Οι 
βασικές συνθήκες διαβίωσής τους θα 
πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Προκειμένου τα 
πρόσωπα αυτά να είναι σε θέση να 
αποδεικνύουν την ειδική τους κατάσταση 
σε περίπτωση διοικητικών ή άλλων 
ελέγχων, θα πρέπει να τους παρέχεται 
γραπτή βεβαίωση σχετικά με την 
κατάστασή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια 
σχετικά με τον τύπο και τη μορφή της 

(22) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 
κάθε περίπτωση η κατάσταση των 
υπηκόων τρίτων χωρών που παραμένουν 
παράτυπα. Οι κατάλληλες και 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσής τους θα 
πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, ενώ τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξετάσουν την πιθανότητα 
νομιμοποίησής τους με βάση τους 
υφιστάμενους δεσμούς τους με το κράτος 
μέλος. Προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να 
είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ειδική 
τους κατάσταση σε περίπτωση διοικητικών 
ή άλλων ελέγχων, θα πρέπει να τους 
παρέχεται γραπτή βεβαίωση σχετικά με 
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γραπτής βεβαίωσης, και θα πρέπει να 
μπορούν να την περιλαμβάνουν σε 
αποφάσεις περί επιστροφής που εκδίδονται 
βάσει της παρούσας οδηγίας.

την κατάστασή τους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική 
ευχέρεια σχετικά με τον τύπο και τη μορφή 
της γραπτής βεβαίωσης, και θα πρέπει να 
μπορούν να την περιλαμβάνουν σε 
αποφάσεις περί επιστροφής που εκδίδονται 
βάσει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που παραμένουν παράνομα, αλλά δεν 
μπορούν ακόμη να απομακρυνθούν. Οι 
βασικές συνθήκες διαβίωσής τους θα 
πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Προκειμένου τα 
πρόσωπα αυτά να είναι σε θέση να 
αποδεικνύουν την ειδική τους κατάσταση 
σε περίπτωση διοικητικών ή άλλων 
ελέγχων, θα πρέπει να τους παρέχεται 
γραπτή βεβαίωση σχετικά με την 
κατάστασή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια 
σχετικά με τον τύπο και τη μορφή της 
γραπτής βεβαίωσης, και θα πρέπει να 
μπορούν να την περιλαμβάνουν σε 
αποφάσεις περί επιστροφής που εκδίδονται 
βάσει της παρούσας οδηγίας.

(22) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών 
που παραμένουν παράτυπα, αλλά δεν 
μπορούν ακόμη να απομακρυνθούν. Οι 
βασικές συνθήκες διαβίωσής τους θα 
πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. Προκειμένου τα 
πρόσωπα αυτά να είναι σε θέση να 
αποδεικνύουν την ειδική τους κατάσταση 
σε περίπτωση διοικητικών ή άλλων 
ελέγχων, θα πρέπει να τους παρέχεται 
γραπτή βεβαίωση σχετικά με την 
κατάστασή τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια 
σχετικά με τον τύπο και τη μορφή της 
γραπτής βεβαίωσης, και θα πρέπει να 
μπορούν να την περιλαμβάνουν σε 
αποφάσεις περί επιστροφής που εκδίδονται 
βάσει της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 240
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η χρήση αναγκαστικών μέτρων θα 
πρέπει να υπόκειται ρητά στις αρχές της 
αναλογικότητας και της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Θα πρέπει να 
θεσπισθούν ελάχιστες εγγυήσεις για την 
εκτέλεση της αναγκαστικής επιστροφής, 
λαμβανομένης υπόψη της αποφάσεως 
2004/573/ΕΚ του Συμβουλίου13. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται 
σε διάφορες δυνατότητες για να ελέγχουν 
την αναγκαστική επιστροφή.

(23) Η χρήση αναγκαστικών μέτρων θα 
πρέπει να απαγορευθεί. Εάν τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν σχετικά μέτρα, η 
εφαρμογή τους θα πρέπει να υπόκειται 
ρητά στις αρχές της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας.

_________________
13 Απόφαση 2004/573/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
περί διοργάνωσης κοινών πτήσεων για 
την απομάκρυνση από το έδαφος δύο ή 
περισσοτέρων κρατών μελών, υπηκόων 
τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν 
εκδοθεί ατομικές αποφάσεις 
απομάκρυνσης (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 
28).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.



PE658.738v01-00 86/382 AM\1214327EL.docx

EL

Τροπολογία 241
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Θα πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή 
διάσταση στα αποτελέσματα των εθνικών 
μέτρων επιστροφής με τη θέσπιση 
απαγόρευσης της εισόδου που δεν θα 
επιτρέπει την είσοδο και τη διαμονή στο 
έδαφος όλων των κρατών μελών. Η 
διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου θα 
πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης και κανονικά δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται 
ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι ο 
ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας 
έχει ήδη καταστεί αντικείμενο 
περισσοτέρων της μιας αποφάσεων 
επιστροφής ή απομάκρυνσης ή έχει 
εισέλθει στο έδαφος ενός κράτους μέλους 
κατά τη διάρκεια απαγόρευσης εισόδου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 242
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Θα πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή 
διάσταση στα αποτελέσματα των εθνικών 
μέτρων επιστροφής με τη θέσπιση 
απαγόρευσης της εισόδου που δεν θα 

(24) Θα πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή 
διάσταση στα αποτελέσματα των εθνικών 
μέτρων επιστροφής με τη θέσπιση 
απαγόρευσης της εισόδου που δεν θα 
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επιτρέπει την είσοδο και τη διαμονή στο 
έδαφος όλων των κρατών μελών. Η 
διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου θα 
πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης και κανονικά δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται 
ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι ο 
ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει 
ήδη καταστεί αντικείμενο περισσοτέρων 
της μιας αποφάσεων επιστροφής ή 
απομάκρυνσης ή έχει εισέλθει στο έδαφος 
ενός κράτους μέλους κατά τη διάρκεια 
απαγόρευσης εισόδου.

επιτρέπει την είσοδο και τη διαμονή στο 
έδαφος όλων των κρατών μελών. Η 
διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου θα 
πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης, ενώ θα πρέπει να έχει 
ελάχιστη διάρκεια τα 20 έτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως 
ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας έχει ήδη καταστεί αντικείμενο 
περισσοτέρων της μιας αποφάσεων 
επιστροφής ή απομάκρυνσης ή έχει 
εισέλθει στο έδαφος ενός κράτους μέλους 
κατά τη διάρκεια απαγόρευσης εισόδου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 14 για την επανένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών. Αποτροπή δεύτερης ή τρίτης προσπάθειας σε στενή διαδοχή με την πρώτη προσπάθεια 
επανένταξης.

Τροπολογία 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Θα πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή 
διάσταση στα αποτελέσματα των εθνικών 
μέτρων επιστροφής με τη θέσπιση 
απαγόρευσης της εισόδου που δεν θα 
επιτρέπει την είσοδο και τη διαμονή στο 
έδαφος όλων των κρατών μελών. Η 
διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου θα 
πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης και κανονικά δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαιτέρως 
υπόψη το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος 

(24) Θα πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή 
διάσταση στα αποτελέσματα των εθνικών 
μέτρων επιστροφής με τη θέσπιση 
απαγόρευσης της εισόδου που δεν θα 
επιτρέπει την είσοδο και τη διαμονή στο 
έδαφος όλων των κρατών μελών. Η 
διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου θα 
πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε συγκεκριμένης 
περίπτωσης και κανονικά δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα δέκα χρόνια. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαιτέρως 
υπόψη το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος 
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υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη καταστεί 
αντικείμενο περισσοτέρων της μιας 
αποφάσεων επιστροφής ή απομάκρυνσης ή 
έχει εισέλθει στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους κατά τη διάρκεια απαγόρευσης 
εισόδου.

υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη καταστεί 
αντικείμενο περισσοτέρων της μιας 
αποφάσεων επιστροφής ή απομάκρυνσης ή 
έχει εισέλθει στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους κατά τη διάρκεια απαγόρευσης 
εισόδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απορρέει από την τροπολογία αριθ. 1 για τη θέσπιση μιας πιο 
ισορροπημένης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, μπορεί να είναι σκόπιμο να του 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 
προκειμένου να αποτραπεί η μελλοντική 
επανείσοδος και, επομένως, να μειωθούν 
οι κίνδυνοι παράνομης μετανάστευσης. 
Όποτε αυτό δικαιολογείται, μετά από 
ατομική αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει 
απαγόρευση εισόδου, χωρίς να εκδώσει 
απόφαση επιστροφής, προκειμένου να 
αποφευχθεί η αναβολή της αναχώρησης 
του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης 
χώρας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής δεν κατανοεί τη συνάφεια αυτής της τροπολογίας. Η επιβολή τιμωρίας σε 
ανθρώπους που αναχωρούν οικειοθελώς από την ΕΕ φαίνεται να είναι αντιπαραγωγική.  Η 
παρούσα συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 13.
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Τροπολογία 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, μπορεί να είναι σκόπιμο να του 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 
προκειμένου να αποτραπεί η μελλοντική 
επανείσοδος και, επομένως, να μειωθούν 
οι κίνδυνοι παράνομης μετανάστευσης. 
Όποτε αυτό δικαιολογείται, μετά από 
ατομική αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει 
απαγόρευση εισόδου, χωρίς να εκδώσει 
απόφαση επιστροφής, προκειμένου να 
αποφευχθεί η αναβολή της αναχώρησης 
του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης 
χώρας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πιθανή απαγόρευση εισόδου θα μπορούσε να υπονομεύσει την προθυμία των παρατύπως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών να αποχωρήσουν οικειοθελώς. Ενδέχεται να είναι 
λιγότερο πρόθυμοι να αποχωρήσουν εάν γνωρίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος να τους επιβληθεί 
απαγόρευση εισόδου, με όλες τις συνέπειες αυτού.

Τροπολογία 246
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 

(25) Δεν θα πρέπει ποτέ να 
επιβάλλονται απαγορεύσεις εισόδου 
αποκλειστικά λόγω της παράτυπης 
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σύνορα, μπορεί να είναι σκόπιμο να του 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 
προκειμένου να αποτραπεί η μελλοντική 
επανείσοδος και, επομένως, να μειωθούν 
οι κίνδυνοι παράνομης μετανάστευσης. 
Όποτε αυτό δικαιολογείται, μετά από 
ατομική αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει 
απαγόρευση εισόδου, χωρίς να εκδώσει 
απόφαση επιστροφής, προκειμένου να 
αποφευχθεί η αναβολή της αναχώρησης 
του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης 
χώρας.

διαμονής του ατόμου.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, μπορεί να είναι σκόπιμο να του 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 
προκειμένου να αποτραπεί η μελλοντική 
επανείσοδος και, επομένως, να μειωθούν 
οι κίνδυνοι παράνομης μετανάστευσης. 
Όποτε αυτό δικαιολογείται, μετά από 
ατομική αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση 
εισόδου, χωρίς να εκδώσει απόφαση 
επιστροφής, προκειμένου να αποφευχθεί η 
αναβολή της αναχώρησης του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, είναι αναγκαίο να του επιβληθεί 
απαγόρευση εισόδου προκειμένου να 
αποτραπεί η μελλοντική επανείσοδος και, 
επομένως, να μειωθούν οι κίνδυνοι 
παράνομης μετανάστευσης. Η αρμόδια 
αρχή επιβάλλει απαγόρευση εισόδου, 
χωρίς να εκδώσει απόφαση επιστροφής, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αναβολή της 
αναχώρησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας.

Or. fr
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Τροπολογία 248
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, μπορεί να είναι σκόπιμο να του 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 
προκειμένου να αποτραπεί η μελλοντική 
επανείσοδος και, επομένως, να μειωθούν 
οι κίνδυνοι παράνομης μετανάστευσης. 
Όποτε αυτό δικαιολογείται, μετά από 
ατομική αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση 
εισόδου, χωρίς να εκδώσει απόφαση 
επιστροφής, προκειμένου να αποφευχθεί η 
αναβολή της αναχώρησης του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, μπορεί να είναι σκόπιμο να του 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 
προκειμένου να αποτραπεί η μελλοντική 
επανείσοδος και, επομένως, να μειωθούν 
οι κίνδυνοι παράνομης μετανάστευσης. 
Όποτε αυτό δικαιολογείται, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση 
εισόδου, χωρίς να εκδώσει απόφαση 
επιστροφής, προκειμένου να αποφευχθεί η 
αναβολή της αναχώρησης του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

Or. fr

Τροπολογία 249
Milan Uhrík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, μπορεί να είναι σκόπιμο να του 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου 
προκειμένου να αποτραπεί η μελλοντική 
επανείσοδος και, επομένως, να μειωθούν 
οι κίνδυνοι παράνομης μετανάστευσης. 
Όποτε αυτό δικαιολογείται, μετά από 
ατομική αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, η αρμόδια 
αρχή μπορεί να επιβάλει απαγόρευση 

(25) Όταν εντοπίζεται παρανόμως 
διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας κατά τη 
διάρκεια ελέγχων εξόδου στα εξωτερικά 
σύνορα, τα κράτη μέλη θα του επιβάλουν 
απαγόρευση εισόδου προκειμένου να 
αποτραπεί η μελλοντική επανείσοδος και, 
επομένως, να μειωθούν οι κίνδυνοι 
παράνομης μετανάστευσης. Όποτε αυτό 
δικαιολογείται, μετά από ατομική 
αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή της αρχής 
της αναλογικότητας, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να επιβάλει απαγόρευση εισόδου, 
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εισόδου, χωρίς να εκδώσει απόφαση 
επιστροφής, προκειμένου να αποφευχθεί η 
αναβολή της αναχώρησης του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

χωρίς να εκδώσει απόφαση επιστροφής, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αναβολή της 
αναχώρησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας.

Or. sk

Τροπολογία 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η χρήση της κράτησης με σκοπό 
την απομάκρυνση θα πρέπει να υπόκειται 
στην αρχή της αναλογικότητας όσον 
αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Η κράτηση 
δικαιολογείται μόνο για την προετοιμασία 
της επιστροφής ή για την εκτέλεση της 
διαδικασίας απομάκρυνσης και εφόσον δεν 
αρκεί η εφαρμογή λιγότερο αναγκαστικών 
μέτρων.

(27) Η χρήση της κράτησης με σκοπό 
την απομάκρυνση θα πρέπει να θεωρείται 
έσχατη λύση και να υπόκειται στην αρχή 
της αναλογικότητας όσον αφορά τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Θα πρέπει να 
δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή 
εναλλακτικών μέτρων κράτησης αντί της 
φυλάκισης. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται 
σε καμία περίπτωση η κράτηση 
ασυνόδευτων ανηλίκων ή οικογενειών με 
ανηλίκους. Η κράτηση δικαιολογείται 
μόνο για την προετοιμασία της επιστροφής 
ή για την εκτέλεση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης και εφόσον δεν αρκεί η 
εφαρμογή λιγότερο αναγκαστικών μέτρων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28, 29 και 30, καθώς επίσης με τα άρθρα 18, 19 και 20 
της παρούσας οδηγίας.

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

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η χρήση της κράτησης με σκοπό 
την απομάκρυνση θα πρέπει να υπόκειται 
στην αρχή της αναλογικότητας όσον 
αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Η κράτηση 
δικαιολογείται μόνο για την προετοιμασία 
της επιστροφής ή για την εκτέλεση της 
διαδικασίας απομάκρυνσης και εφόσον 
δεν αρκεί η εφαρμογή λιγότερο 
αναγκαστικών μέτρων.

(27) Η χρήση της κράτησης με σκοπό 
την απομάκρυνση θα πρέπει να υπόκειται 
στην αρχή της αναλογικότητας όσον 
αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς 
παρανομίας των ατόμων που αφορά η 
επιστροφή, η απόφαση αν θα 
χρησιμοποιηθεί η κράτηση ως μέσο 
πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται από τα 
κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνοχής με τις τροπολογίες του 
άρθρου 18 παράγραφος 5 και του άρθρου 22 παράγραφος 7 εδάφιο 2.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η χρήση της κράτησης με σκοπό 
την απομάκρυνση θα πρέπει να υπόκειται 
στην αρχή της αναλογικότητας όσον 
αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Η κράτηση 
δικαιολογείται μόνο για την προετοιμασία 
της επιστροφής ή για την εκτέλεση της 
διαδικασίας απομάκρυνσης και εφόσον δεν 
αρκεί η εφαρμογή λιγότερο αναγκαστικών 
μέτρων.

(27) Η χρήση της κράτησης με σκοπό 
την απομάκρυνση θα πρέπει να είναι 
περιορισμένη, να χρησιμοποιείται πάντα 
ως έσχατη λύση και να υπόκειται στην 
αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Η κράτηση 
δικαιολογείται μόνο για την προετοιμασία 
της επιστροφής ή για την εκτέλεση της 
διαδικασίας απομάκρυνσης και εφόσον δεν 
αρκεί η εφαρμογή λιγότερο αναγκαστικών 
μέτρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το άρθρο 18. Η κράτηση δεν θα πρέπει ποτέ να είναι 
αυτόματη, ιδίως εφόσον έχει αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο ζημιογόνος και λιγότερο 
αποτελεσματική.

Τροπολογία 253
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η χρήση της κράτησης με σκοπό 
την απομάκρυνση θα πρέπει να υπόκειται 
στην αρχή της αναλογικότητας όσον 
αφορά τα χρησιμοποιούμενα μέσα και 
τους επιδιωκόμενους στόχους. Η 
κράτηση δικαιολογείται μόνο για την 
προετοιμασία της επιστροφής ή για την 
εκτέλεση της διαδικασίας απομάκρυνσης 
και εφόσον δεν αρκεί η εφαρμογή 
λιγότερο αναγκαστικών μέτρων.

(27) Η στέρηση της ελευθερίας θα 
πρέπει να αποφεύγεται και σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε κλειστούς χώρους. Εάν ένα κράτος 
μέλος επιλέξει να εφαρμόσει πολιτική 
επιστροφής, θα πρέπει πάντα να 
εφαρμόζονται εναλλακτικές λύσεις αντί 
της κράτησης, ιδίως μη στερητικά της 
ελευθερίας μοντέλα με βάση τη 
συμμετοχή στην κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 σχετικά με την κράτηση και στην αιτιολογική σκέψη 28.

Τροπολογία 254
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 

(28) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
εφαρμόσουν πολιτική επιστροφής τηρούν 
τις εγγυήσεις για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να υποχρεώνει αυτά τα κράτη μέλη να 
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επιστροφής ή τη διαδικασία 
απομάκρυνσης ή όταν ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

παρέχουν εναλλακτικές λύσεις αντί της 
κράτησης και να ορίζουν κατά τρόπο 
εξαντλητικό και βασισμένο στα 
δικαιώματα τους λόγους για την 
κατ’ εξαίρεση κράτηση υπηκόου τρίτης 
χώρας στο πλαίσιο διαδικασίας 
επιστροφής και να αποφεύγουν 
συστηματικά την κράτηση σε κλειστούς 
χώρους. Δεν θα πρέπει ποτέ να 
επιβάλλεται κράτηση σε ευάλωτα άτομα. 
Τα παιδιά δεν θα πρέπει να κρατούνται, 
δεδομένου ότι η κράτηση έχει σε αυτά 
ιδιαίτερα δυσμενείς σωματικές και 
ψυχολογικές επιπτώσεις, είτε είναι 
ασυνόδευτα είτε έχουν χωριστεί από την 
οικογένειά τους είτε είναι με την 
οικογένειά τους· το ίδιο ισχύει και για 
τους γονείς και τους συνήθεις βασικούς 
φροντιστές που συνοδεύουν τα παιδιά. Η 
κράτηση δεν εξυπηρετεί ποτέ το 
συμφέρον του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 40 και στο άρθρο 18.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
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τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια. Τα παιδιά, είτε είναι 
ασυνόδευτα είτε έχουν χωριστεί από την 
οικογένειά τους είτε είναι μαζί με την 
οικογένειά τους, δεν κρατούνται και τα 
κράτη μέλη παρέχουν κατάλληλες 
εναλλακτικές προτάσεις στην κράτηση, 
σύμφωνα με τη διακήρυξη της Νέας 
Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες της 19ης Σεπτεμβρίου 2016.

Or. en

Τροπολογία 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια, ιδιαίτερα εάν ανήκει σε 
τρομοκρατικά δίκτυα ή δίκτυα σοβαρών 
εγκλημάτων. Η περίπτωση αυτή ισχύει 
και για ανηλίκους ηλικίας 16 έως 18 ετών 
οι οποίοι έχουν επανειλημμένα διαπράξει 
ποινικά αδικήματα, αποδεικνύοντας με 
αυτόν τον τρόπο την απροθυμία τους να 
τηρήσουν τον νόμο.

Or. en

Τροπολογία 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

(28) Η απαγόρευση μπορεί να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία 
απομάκρυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να επιβάλλουν κράτηση, αν και θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δεδομένου ότι είναι δαπανηρή, τόσο για τα κράτη μέλη 
όσο και για τους υπηκόους τρίτης χώρας, από οικονομική άποψη αλλά και από την άποψη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η χρήση της κράτησης δεν θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή. 
Η νέα βάση που εισήγαγε η Επιτροπή δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη και μπορεί να 
αντιμετωπιστεί κατάλληλα βάσει του υφιστάμενου ποινικού και διοικητικού δικαίου.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία 
απομάκρυνσης ή όταν ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια 
ή την εθνική ασφάλεια.

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή όταν ο 
ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας 
αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς, δεν έχει αποδειχθεί σε καμία απολύτως 
περίπτωση ότι όσο περισσότερο διαρκεί η κράτηση τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά των 
επιτυχημένων επιστροφών. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το άρθρο 18.

Τροπολογία 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία 
απομάκρυνσης ή όταν ο ενδιαφερόμενος 
υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια 
ή την εθνική ασφάλεια.

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής όπως αυτός 
ορίζεται βάσει της παρούσας οδηγίας, ή 
όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

Or. it

Τροπολογία 260
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει κάθε 
φορά να επιβάλλεται, με την επιφύλαξη 
ξεχωριστής αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, 
όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
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χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται όταν υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας 
δεν συνεργάζεται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας απομάκρυνσης, αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η απουσία εθνικών συνόρων εντός του χώρου Σένγκεν απαιτεί την υποχρεωτική κράτηση 
υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν συνεργάζονται πλήρως, προκειμένου να αποφευχθούν μη 
εγκεκριμένες δευτερογενείς μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη και να προάγεται η ουσιαστική 
εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Αποτελεί επίσης αποτρεπτικό μέτρο που αποσκοπεί στην 
αποθάρρυνση υποψηφίων παράνομων μεταναστών, οι οποίοι γνωρίζουν ότι θα τίθενται 
συστηματικά υπό κράτηση.

Τροπολογία 262
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
επιβάλλεται, κατόπιν ξεχωριστής 
αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, όταν 
υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, όταν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

(28) Η απαγόρευση θα πρέπει να 
αποτελεί την εξ ορισμού επιλογή, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, 
όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή 
παρεμποδίζει την προετοιμασία της 
επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης 
ή όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η κράτηση θα πρέπει να είναι ο κανόνας και ο εν λόγω κανόνας θα πρέπει να εφαρμόζεται, 
ιδιαίτερα όταν ο ενδιαφερόμενος αιτών δεν συνεργάζεται.

Τροπολογία 263
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Με προοπτική την καταπολέμηση 
της εμπορίας και της δόλιας 
αναγνώρισης παιδιών, εφόσον το εθνικό 
δίκαιο προβλέπει την κράτηση ανηλίκων, 
το μείζον συμφέρον του παιδιού δεν αρκεί 
ως αιτία για να δικαιολογήσει την μη 
κράτηση του παιδιού, της οικογένειάς του 
ή των προσώπων που συνδέονται μαζί 
του.

Or. fr

Τροπολογία 264
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών 
επιστροφής, με την επιφύλαξη των 
καθιερωμένων διασφαλίσεων ώστε η 
κράτηση να εκτελείται μόνο όταν είναι 
αναγκαίο και αναλογικό και καθόσον 
χρόνο η διαδικασία απομάκρυνσης 
εξελίσσεται.

(29) Δεδομένου ότι η κράτηση θα 
μπορούσε να διαταχθεί από διοικητική ή 
δικαστική αρχή και θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί μόνο όταν υπάρχει 
αποδεδειγμένος κίνδυνος διαφυγής 
κατόπιν ατομικής αξιολόγησης, θα πρέπει 
να διενεργείται από δικαστική αρχή 
περιοδική δικαστική εξέταση της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας 
της κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας σε 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος. Η 
μέγιστη περίοδος κράτησης θα πρέπει να 
είναι δύο εβδομάδες, με δυνατότητα 
παράτασης, όχι περισσότερο από μία 
φορά, για περαιτέρω περίοδο δύο 
εβδομάδων κατ’ ανώτατο όριο, εάν αυτό 
αποδειχθεί απαραίτητο και αναλογικό, 
ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι 
διαδικασίες επιστροφής, με την επιφύλαξη 
των καθιερωμένων διασφαλίσεων ώστε η 
κράτηση να πραγματοποιείται με σεβασμό 
στα δικαιώματα και να μην είναι 
αυθαίρετη.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες 
περίοδοι κράτησης σε ορισμένα κράτη 
μέλη δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 

(29) Θα πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη 
περίοδος κράτησης τριών μηνών, ώστε να 
υπάρξει επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
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επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται. Η 
περίοδος αυτή δεν θα μπορεί να 
παραταθεί, παρά μόνο δύο φορές για 
περίοδο έως τριών μηνών σε κάθε 
παράταση, έπειτα από δικαστική 
εξέταση, και μόνο για περιπτώσεις όπου, 
παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρχών 
των κρατών μελών, η επιχείρηση 
απομάκρυνσης ενδέχεται να διαρκέσει 
περισσότερο λόγω έλλειψης συνεργασίας 
του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης 
χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει καταδειχθεί από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα μεγαλύτερες περίοδοι κράτησης έχουν περιορισμένο 
αντίκτυπο στην επιτυχία των επιστροφών. Δεδομένων των σοβαρών κινδύνων για παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να επιβληθεί παρατεταμένη κράτηση αλλά μόνο εάν 
συνοδεύεται από συνεχή δικαστική εξέταση.

Τροπολογία 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνοχής με τις τροπολογίες του 
άρθρου 18 παράγραφος 5 και του άρθρου 22 παράγραφος 7 εδάφιο 2.

Τροπολογία 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί μόνο μια φορά για 6 
επιπλέον μήνες το μέγιστο, ώστε να 
υπάρξει επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

Or. it

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες 
περίοδοι κράτησης σε ορισμένα κράτη 
μέλη δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 

(29) Η μέγιστη περίοδος κράτησης θα 
πρέπει να είναι δύο μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης, όχι περισσότερες από δύο 
φορές, γεγονός που σημαίνει μέγιστη 
περίοδο έξι μηνών, ώστε να υπάρξει 
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μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς, δεν έχει αποδειχθεί σε καμία απολύτως 
περίπτωση ότι όσο περισσότερο διαρκεί η κράτηση τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά των 
επιτυχημένων επιστροφών. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το άρθρο 18.

Τροπολογία 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και δώδεκα μηνών, η οποία 
να μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

Or. en

Τροπολογία 270
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία να 
μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

(29) Δεδομένου ότι οι μέγιστες περίοδοι 
κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της επιστροφής, θα πρέπει να 
θεσπιστεί μέγιστη περίοδος κράτησης 
μεταξύ τριών και δώδεκα μηνών, η οποία 
να μπορεί να παραταθεί, ώστε να υπάρξει 
επαρκής χρόνος για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επιστροφής, 
με την επιφύλαξη των καθιερωμένων 
διασφαλίσεων ώστε η κράτηση να 
εκτελείται μόνο όταν είναι αναγκαίο και 
αναλογικό και καθόσον χρόνο η 
διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται.

Or. fr

Τροπολογία 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Όταν η διαταγή κράτησης 
υπηκόου τρίτης χώρας έχει εκδοθεί στο 
πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας, το 
δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την 
εκτίμηση της νομιμότητας της εν λόγω 
απόφασης δύναται να λαμβάνει υπόψη 
όλα τα συναφή περιστατικά, αποδεικτικά 
στοιχεία και παρατηρήσεις που 
ενδεχομένως υποβάλλονται από τα μέρη 
στο συγκεκριμένο δικαστήριο.

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, σε 
σχέση με παραβιάσεις των 
μεταναστευτικών κανόνων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές 
συνάδουν με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι εκτός του αντικειμένου της οδηγίας.

Τροπολογία 273
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, σε 
σχέση με παραβιάσεις των 
μεταναστευτικών κανόνων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές 
συνάδουν με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 

διαγράφεται
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δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, σε 
σχέση με παραβιάσεις των 
μεταναστευτικών κανόνων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές 
συνάδουν με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, σε 
σχέση με παραβιάσεις των 
μεταναστευτικών κανόνων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές 
συνάδουν με τους στόχους της παρούσας 

(30) Η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, σε 
σχέση με παραβιάσεις των 
μεταναστευτικών κανόνων, ιδιαίτερα όσον 
αφορά άτομα που έχουν καταδικαστεί ως 
τρομοκράτες, που έχουν διαπράξει 
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οδηγίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

οργανωμένα εγκλήματα και σοβαρά 
εγκλήματα όπως βιασμό, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές 
συνάδουν με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, σε 
σχέση με παραβιάσεις των 
μεταναστευτικών κανόνων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές 
συνάδουν με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

(30) Η παρούσα οδηγία δεν έχει ως 
σκοπό να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της 
χρηματικής ποινής και της φυλάκισης, σε 
σχέση με παραβιάσεις των 
μεταναστευτικών κανόνων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι κυρώσεις αυτές 
συνάδουν με τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα.

Or. fr

Τροπολογία 277
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που (31) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα 
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τίθενται υπό κράτηση θα πρέπει να 
τυγχάνουν ανθρώπινης και αξιοπρεπούς 
μεταχείρισης, με σεβασμό των θεμελιωδών 
τους δικαιωμάτων και σύμφωνα με το 
διεθνές και εθνικό δίκαιο. Με την 
επιφύλαξη της αρχικής σύλληψης από τις 
αρχές επιβολής του νόμου, που ρυθμίζεται 
από την εθνική νομοθεσία, η κράτηση θα 
πρέπει κατά κανόνα να γίνεται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις κράτησης.

πρέπει να τυγχάνουν ανθρώπινης και 
αξιοπρεπούς μεταχείρισης, με σεβασμό 
των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και 
σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. 
Με την επιφύλαξη της αρχικής σύλληψης 
από τις αρχές επιβολής του νόμου, που 
ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία, οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών που 
διαπιστώνεται ότι βρίσκονται σε 
παράτυπη κατάσταση θα πρέπει κατά 
κανόνα να φιλοξενούνται σε ανοικτές 
εγκαταστάσεις υποδοχής, ενώ τα κράτη 
μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο 
νομιμοποίησης της κατάστασής τους με 
βάση τους υφιστάμενους δεσμούς τους με 
το κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 278
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
τίθενται υπό κράτηση θα πρέπει να 
τυγχάνουν ανθρώπινης και αξιοπρεπούς 
μεταχείρισης, με σεβασμό των θεμελιωδών 
τους δικαιωμάτων και σύμφωνα με το 
διεθνές και εθνικό δίκαιο. Με την 
επιφύλαξη της αρχικής σύλληψης από τις 
αρχές επιβολής του νόμου, που ρυθμίζεται 
από την εθνική νομοθεσία, η κράτηση θα 
πρέπει κατά κανόνα να γίνεται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις κράτησης.

(31) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που 
τίθενται υπό κράτηση θα πρέπει να 
τυγχάνουν δίκαιης, ανθρώπινης και 
αξιοπρεπούς μεταχείρισης σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, με σεβασμό των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και 
σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο. 
Με την επιφύλαξη της αρχικής σύλληψης 
από τις αρχές επιβολής του νόμου, που 
ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία, η 
κράτηση θα πρέπει κατά κανόνα να γίνεται 
σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης.

Or. ro
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Τροπολογία 279
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Τα δικαιώματα του παιδιού 
ισχύουν στην περίπτωση τόσο των 
ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών 
που έχουν χωριστεί από την οικογένειά 
τους όσο και στην περίπτωση των 
παιδιών που είναι με την οικογένειά τους. 
Στην περίπτωση των οικογενειών, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται και να 
προστατεύουν τα δικαιώματα κάθε 
παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας και 
το δικαίωμά του στην ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, και θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνουν πλήρως υπόψη την 
ασφάλεια του παιδιού στο πλαίσιο της 
οικογένειας. Θα πρέπει να εφαρμόζονται 
κατάλληλες ρυθμίσεις όσον αφορά τη 
φροντίδα και τη στέγαση που θα 
επιτρέπουν στα παιδιά και στις 
οικογένειες να ζουν στο πλαίσιο 
κοινότητας. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να 
χωρίζονται από τους γονείς τους. 
Σύμφωνα με τις αρχές της οικογενειακής 
ενότητας και προς το συμφέρον του 
παιδιού, οι οικογένειες θα πρέπει να 
παραμένουν μαζί, εκτός εάν απειλείται η 
ασφάλεια του παιδιού. Δεν θα πρέπει ποτέ 
να επιβάλλεται αναγκαστική επιστροφή 
παιδιών. Στα παιδιά και στις οικογένειες 
θα πρέπει να χορηγούνται δικαιολογητικά 
όπου θα αναφέρεται ότι βρίσκεται σε 
εξέλιξη διαδικασία επιστροφής και ότι 
δεν υπόκεινται σε κράτηση. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση των παιδιών 
και των γονέων σε εκπαίδευση, 
υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες 
υπηρεσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται επίσης 
στενά με τις αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 12 σχετικά με την επιστροφή και την 
απομάκρυνση ανηλίκων και στο άρθρο 20 σχετικά με την κράτηση ανηλίκων και των 
οικογενειών τους.

Τροπολογία 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Δεδομένου ότι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, οι οποίοι κρατούνται με σκοπό 
την απομάκρυνση, δεν έχουν τεθεί υπό 
κράτηση ως ύποπτοι εγκληματικών 
δραστηριοτήτων ούτε καταδικάστηκαν 
για ποινικό αδίκημα, δεν θα πρέπει να 
τοποθετούνται μαζί με κρατούμενους του 
κοινού ποινικού δικαίου. Είναι επίσης 
δυνατόν να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός 
τους με τη στέγαση των υπηκόων τρίτων 
χωρών σε πτέρυγες των σωφρονιστικών 
καταστημάτων που προβλέπονται για τον 
σκοπό αυτό και χρησιμοποιούνται μόνο 
για τον σκοπό αυτό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απορρέει από την αιτιολογική σκέψη 4 και βοηθά να τονιστεί ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών. Συνδέεται επίσης στενά με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 19.

Τροπολογία 281
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η υποχρέωση των κρατών μελών 
να σέβονται και να προστατεύουν τα 
δικαιώματα των παιδιών και των 
οικογενειών μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει την επιλογή της 
επανένωσης των παιδιών με τους γονείς 
τους ή αντίστροφα σε τρίτες χώρες εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 282
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) Θα πρέπει να ορίζεται 
ανεξάρτητος κηδεμόνας που διαθέτει τα 
αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη και κατάρτιση για να 
διασφαλίζει ότι λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού, 
προκειμένου να βοηθά τα ασυνόδευτα 
παιδιά και τα παιδιά που έχουν χωριστεί 
από την οικογένειά τους. Για τον σκοπό 
αυτό, ο κηδεμόνας θα πρέπει να 
συμμετέχει στη διαδικασία εξεύρεσης 
βιώσιμης λύσης προς το συμφέρον του 
παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται επίσης 
στενά με τις αλλαγές που προτείνονται στο άρθρο 12 σχετικά με την επιστροφή και την 
απομάκρυνση ανηλίκων και στο άρθρο 20 σχετικά με την κράτηση ανηλίκων και των 
οικογενειών τους.
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Τροπολογία 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας των κρατών μελών να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
όταν εφαρμόζεται διαδικασία στα σύνορα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], 
θα πρέπει να ακολουθεί ειδική διαδικασία 
στα σύνορα για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της εν 
λόγω διαδικασίας ασύλου στα σύνορα 
έχει απορριφθεί, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άμεση 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής στα 
σύνορα και να αποφευχθούν οι αποκλίσεις 
μεταξύ των διαδικασιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που να 
εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέργεια 
μεταξύ των δύο διαδικασιών και να 
διαφυλάσσουν την αξιοπιστία και την 
αποτελεσματικότητα της όλης 
διαδικασίας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 284
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με την επιφύλαξη της διαγράφεται
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δυνατότητας των κρατών μελών να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
όταν εφαρμόζεται διαδικασία στα σύνορα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], 
θα πρέπει να ακολουθεί ειδική διαδικασία 
στα σύνορα για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της εν 
λόγω διαδικασίας ασύλου στα σύνορα 
έχει απορριφθεί, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άμεση 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής στα 
σύνορα και να αποφευχθούν οι αποκλίσεις 
μεταξύ των διαδικασιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που να 
εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέργεια 
μεταξύ των δύο διαδικασιών και να 
διαφυλάσσουν την αξιοπιστία και την 
αποτελεσματικότητα της όλης 
διαδικασίας.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας των κρατών μελών να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
όταν εφαρμόζεται διαδικασία στα σύνορα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], 
θα πρέπει να ακολουθεί ειδική διαδικασία 

διαγράφεται
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στα σύνορα για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της εν 
λόγω διαδικασίας ασύλου στα σύνορα 
έχει απορριφθεί, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άμεση 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής στα 
σύνορα και να αποφευχθούν οι αποκλίσεις 
μεταξύ των διαδικασιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που να 
εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέργεια 
μεταξύ των δύο διαδικασιών και να 
διαφυλάσσουν την αξιοπιστία και την 
αποτελεσματικότητα της όλης 
διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 22, η διαδικασία στα σύνορα που 
προτείνεται από την Επιτροπή στην παρούσα αναδιατύπωση δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί 
καταλλήλως εδώ χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον, η 
διαδικασία στα σύνορα που προτείνεται προβλέπει περιορισμένα δικαιώματα και κινδύνους που 
υπονομεύουν τις πραγματικές εγγυήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας των κρατών μελών να μην 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία όσον 
αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
όταν εφαρμόζεται διαδικασία στα σύνορα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], 
θα πρέπει να ακολουθεί ειδική διαδικασία 
στα σύνορα για την επιστροφή των 

διαγράφεται
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παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της εν 
λόγω διαδικασίας ασύλου στα σύνορα 
έχει απορριφθεί, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η άμεση 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής στα 
σύνορα και να αποφευχθούν οι αποκλίσεις 
μεταξύ των διαδικασιών. Στις 
περιπτώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που να 
εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέργεια 
μεταξύ των δύο διαδικασιών και να 
διαφυλάσσουν την αξιοπιστία και την 
αποτελεσματικότητα της όλης 
διαδικασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται συνέπεια. Η σαφήνεια και η συνοχή αποτελούν τα καλύτερα εργαλεία για την 
αποφυγή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το παράλληλο καθεστώς του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 αντιβαίνει σε αυτό. Επιπλέον, η παρούσα τροπολογία συνδέεται με το 
άρθρο 22 και χωρίς απόφαση σχετικά με το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του ΚΔΑ, με τον οποίο 
κωδικοποιούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία στα σύνορα και κυρίως τις 
εγγυήσεις, είναι σχεδόν αδύνατον να τροποποιηθεί το άρθρο 22 χωρίς να υπάρξει κίνδυνος 
παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν την 
παρούσα οδηγία όσον αφορά τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α), όταν 
εφαρμόζεται διαδικασία στα σύνορα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], θα 
πρέπει να ακολουθεί ειδική διαδικασία στα 

(32) Με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
των κρατών μελών να μην εφαρμόζουν την 
παρούσα οδηγία όσον αφορά τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α), όταν 
εφαρμόζεται διαδικασία στα σύνορα 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], θα 
πρέπει να ακολουθεί ειδική διαδικασία στα 
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σύνορα για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών των 
οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας στο 
πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας ασύλου 
στα σύνορα έχει απορριφθεί, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η άμεση 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής στα 
σύνορα και να αποφευχθούν οι αποκλίσεις 
μεταξύ των διαδικασιών. Στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
ειδικοί κανόνες που να εξασφαλίζουν τη 
συνοχή και τη συνέργεια μεταξύ των δύο 
διαδικασιών και να διαφυλάσσουν την 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα 
της όλης διαδικασίας.

σύνορα για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών των 
οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας στο 
πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας ασύλου 
στα σύνορα έχει απορριφθεί, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η άμεση 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
διαδικασιών ασύλου και επιστροφής στα 
σύνορα και να αποφευχθούν οι αποκλίσεις 
μεταξύ των διαδικασιών. Στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
ειδικοί κανόνες που να εξασφαλίζουν τη 
συνοχή και τη συνέργεια μεταξύ των δύο 
διαδικασιών και να διαφυλάσσουν την 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα 
της όλης διαδικασίας. Προτείνεται να 
δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
αιτούνται κατάλληλη ενωσιακή 
χρηματοδότηση ώστε να εκτελούν τις 
απαραίτητες δραστηριότητές τους στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα.

Or. fr

Τροπολογία 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρξει όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει 
να χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών 
επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές, για 
την πρόληψη της διαφυγής, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών πρέπει να παραδίδουν το 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 

διαγράφεται



PE658.738v01-00 118/382 AM\1214327EL.docx

EL

μέχρι την αναχώρησή τους.

Or. it

Τροπολογία 289
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρξει όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει 
να χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών 
επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές, για 
την πρόληψη της διαφυγής, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών πρέπει να παραδίδουν το 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 
μέχρι την αναχώρησή τους.

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρξει όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει 
να χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 

διαγράφεται
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χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών 
επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές, για 
την πρόληψη της διαφυγής, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών πρέπει να παραδίδουν το 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 
μέχρι την αναχώρησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 22, η διαδικασία στα σύνορα που 
προτείνεται από την Επιτροπή στην παρούσα αναδιατύπωση δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί 
καταλλήλως εδώ χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον, η 
διαδικασία στα σύνορα που προτείνεται προβλέπει περιορισμένα δικαιώματα και κινδύνους που 
υπονομεύουν τις πραγματικές εγγυήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρξει όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει 
να χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε όλα 
τα στάδια των διαδικασιών επιστροφής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, για την πρόληψη 
της διαφυγής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
πρέπει να παραδίδουν το ταξιδιωτικό 
έγγραφο στην αρμόδια αρχή μέχρι την 
αναχώρησή τους.

(33) Θα πρέπει να χορηγείται προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους 
τρίτων χωρών που διαθέτουν έγκυρο 
ταξιδιωτικό έγγραφο και συνεργάζονται με 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών 
επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές, για 
την πρόληψη της διαφυγής, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών πρέπει να παραδίδουν το 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 
μέχρι την αναχώρησή τους.
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Or. en

Τροπολογία 292
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρξει όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει 
να χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε όλα 
τα στάδια των διαδικασιών επιστροφής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, για την πρόληψη 
της διαφυγής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
πρέπει να παραδίδουν το ταξιδιωτικό 
έγγραφο στην αρμόδια αρχή μέχρι την 
αναχώρησή τους.

(33) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μπορεί να χορηγείται προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους 
τρίτων χωρών που διαθέτουν έγκυρο 
ταξιδιωτικό έγγραφο και συνεργάζονται με 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών 
επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές, για 
την πρόληψη της διαφυγής, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών πρέπει να παραδίδουν το 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 
μέχρι την αναχώρησή τους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της πλήρους αποτυχίας των τρεχουσών πολιτικών οικειοθελούς επιστροφής, η 
αναγκαστική επιστροφή θα πρέπει να αποτελεί την εξ ορισμού επιλογή.

Τροπολογία 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει 
όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει 
όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει 
μέσω αυτής της διαδικασίας να 
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αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε όλα 
τα στάδια των διαδικασιών επιστροφής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, για την πρόληψη 
της διαφυγής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
πρέπει να παραδίδουν το ταξιδιωτικό 
έγγραφο στην αρμόδια αρχή μέχρι την 
αναχώρησή τους.

χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, επιτρέπεται να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε όλα 
τα στάδια των διαδικασιών επιστροφής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, για την πρόληψη 
της διαφυγής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
πρέπει να παραδίδουν το ταξιδιωτικό 
έγγραφο στην αρμόδια αρχή μέχρι την 
αναχώρησή τους.

Or. fr

Τροπολογία 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει 
όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε όλα 
τα στάδια των διαδικασιών επιστροφής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, για την πρόληψη 
της διαφυγής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
πρέπει να παραδίδουν το ταξιδιωτικό 
έγγραφο στην αρμόδια αρχή μέχρι την 
αναχώρησή τους.

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει 
όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, μπορεί να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται πλήρως με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε όλα 
τα στάδια των διαδικασιών επιστροφής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, για την πρόληψη 
της διαφυγής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
πρέπει να παραδίδουν το ταξιδιωτικό 
έγγραφο στην αρμόδια αρχή μέχρι την 
αναχώρησή τους.

Or. en

Τροπολογία 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για την ταχεία εξέταση της 
υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής μετά από απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία εκδίδεται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα και 
η οποία κατέστη οριστική.

διαγράφεται

Or. it

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για την ταχεία εξέταση της 
υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής μετά από απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία εκδίδεται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα και 
η οποία κατέστη οριστική.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 22, η διαδικασία στα σύνορα που 
προτείνεται από την Επιτροπή στην παρούσα αναδιατύπωση δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί 
καταλλήλως εδώ χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον, η 
διαδικασία στα σύνορα που προτείνεται προβλέπει περιορισμένα δικαιώματα και κινδύνους που 
υπονομεύουν τις πραγματικές εγγυήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 297
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για την ταχεία εξέταση της 
υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής μετά από απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία εκδίδεται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα και 
η οποία κατέστη οριστική.

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για την ταχεία εξέταση της 
υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής μετά από απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία εκδίδεται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα και 
η οποία κατέστη οριστική.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τη διαγραφή του άρθρου 22.

Τροπολογία 299
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για την ταχεία εξέταση της 
υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής μετά από απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα και η οποία 
κατέστη οριστική.

(34) Για την ταχεία και αποτελεσματική 
εξέταση της υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη 
προθεσμία για την άσκηση προσφυγής 
κατά απόφασης επιστροφής μετά από 
απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα και η οποία 
κατέστη οριστική.

Or. fr

Τροπολογία 300
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για την ταχεία εξέταση της 
υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής μετά από απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα και η οποία 
κατέστη οριστική.

(34) Για την ταχεία εξέταση της 
υπόθεσης, χορηγείται μέγιστη προθεσμία 
για την άσκηση προσφυγής κατά 
απόφασης επιστροφής το αργότερο μαζί 
με την απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας η οποία εκδίδεται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα και η 
οποία κατέστη οριστική.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Μόνο μία προσφυγή θα πρέπει να ασκείται κατά μίας διοικητικής πράξης, η οποία αφορά τόσο 
απόφαση επιστροφής όσο και απόφαση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας. Η διατύπωση 
«κατά πόσον μια απόφαση είναι οριστική ή όχι» είναι περιττή και δημιουργεί σύγχυση στο 
πλαίσιο της διαδικασίας.

Τροπολογία 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα θα πρέπει να 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα 
σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, που έχει επέλθει 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
από τη στιγμή της έκδοσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτησή του 
για διεθνή προστασία, ή που δεν 
ασκήθηκε πραγματικά δικαστική 
προσφυγή κατά της απόφασης με την 
οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για 
διεθνή προστασία η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα 
σύνορα.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 302
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα θα πρέπει να 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα 
σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, που έχει επέλθει 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
από τη στιγμή της έκδοσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτησή του 

διαγράφεται
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για διεθνή προστασία, ή που δεν 
ασκήθηκε πραγματικά δικαστική 
προσφυγή κατά της απόφασης με την 
οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για 
διεθνή προστασία η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα 
σύνορα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Όπως προαναφέρθηκε, η απόφαση επιστροφής και η απόφαση απόρριψης της αίτησης των 
ενδιαφερομένων πρέπει να αποτελούν μέρος της ίδιας διοικητικής πράξης. Αυτό καθιστά 
περιττές τις βασικές παρατηρήσεις αυτής της αιτιολογικής σκέψης. Η αρχή της μη 
επαναπροώθησης έχει ήδη διασφαλιστεί επαρκώς σε αυτό το κείμενο.

Τροπολογία 303
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα θα πρέπει να 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα 
σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, που έχει επέλθει 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
από τη στιγμή της έκδοσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτησή του 
για διεθνή προστασία, ή που δεν 
ασκήθηκε πραγματικά δικαστική 
προσφυγή κατά της απόφασης με την 
οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για 
διεθνή προστασία η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα 
σύνορα.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα θα πρέπει να 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα 
σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, που έχει επέλθει 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
από τη στιγμή της έκδοσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτησή του 
για διεθνή προστασία, ή που δεν 
ασκήθηκε πραγματικά δικαστική 
προσφυγή κατά της απόφασης με την 
οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για 
διεθνή προστασία η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα 
σύνορα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τη διαγραφή του άρθρου 22.

Τροπολογία 305
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα θα πρέπει να 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα 

διαγράφεται
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σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, που έχει επέλθει 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
από τη στιγμή της έκδοσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτησή του 
για διεθνή προστασία, ή που δεν 
ασκήθηκε πραγματικά δικαστική 
προσφυγή κατά της απόφασης με την 
οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για 
διεθνή προστασία η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα 
σύνορα.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα θα πρέπει να 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα 
σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, που έχει επέλθει 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
από τη στιγμή της έκδοσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτησή του 
για διεθνή προστασία, ή που δεν 
ασκήθηκε πραγματικά δικαστική 
προσφυγή κατά της απόφασης με την 
οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για 
διεθνή προστασία η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα 
σύνορα.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 22, η διαδικασία στα σύνορα που 
προτείνεται από την Επιτροπή στην παρούσα αναδιατύπωση δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί 
καταλλήλως εδώ χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον, η 
διαδικασία στα σύνορα που προτείνεται προβλέπει περιορισμένα δικαιώματα και κινδύνους που 
υπονομεύουν τις πραγματικές εγγυήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα θα πρέπει να 
έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα σε 
περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, που έχει επέλθει 
σημαντική αλλαγή στην κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
από τη στιγμή της έκδοσης, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτησή του 
για διεθνή προστασία, ή που δεν 
ασκήθηκε πραγματικά δικαστική 
προσφυγή κατά της απόφασης με την 
οποία απορρίφθηκε η αίτησή του για 
διεθνή προστασία η οποία εκδόθηκε στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου στα 
σύνορα.

(35) Η προσφυγή κατά απόφασης 
επιστροφής που λαμβάνεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας στα σύνορα δεν θα πρέπει 
να έχει αυτόματο ανασταλτικό 
αποτέλεσμα.

Or. fr

Τροπολογία 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι αναγκαίο και αναλογικό να 
εξασφαλιστεί ότι υπήκοος τρίτης χώρας 
που έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση κατά την 
εξέταση της αίτησής του για παροχή 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου στα σύνορα μπορεί 
να συνεχίσει να κρατείται για την 
προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας 
απομάκρυνσης μόλις η αίτησή του 
απορριφθεί. Για να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να απελευθερωθεί αυτομάτως 
ο υπήκοος τρίτης χώρας και να του 
επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος του 
κράτους μέλους μολονότι δεν του έχει 
δοθεί δικαίωμα διαμονής, απαιτείται 
κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα 
ώστε να επιχειρηθεί η εκτέλεση της 
απόφασης επιστροφής που εκδίδεται στα 
σύνορα. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος 
τρίτης χώρας μπορεί να κρατείται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα για 
περίοδο τεσσάρων μηνών κατ' ανώτατο 
όριο, μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια. Η εν λόγω 
περίοδος κράτησης πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων 
περιόδων κράτησης που προβλέπονται 
από την παρούσα οδηγία. Εάν δεν 
κατέστη δυνατή η εκτέλεση της 
επιστροφής κατά τη λήξη της 
προηγούμενης περιόδου, μπορεί να 
διαταχθεί η περαιτέρω κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας δυνάμει άλλης διατάξεως 
της παρούσας οδηγίας, για τη διάρκεια 
που προβλέπεται σε αυτήν.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι αναγκαίο και αναλογικό να 
εξασφαλιστεί ότι υπήκοος τρίτης χώρας 
που έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση κατά την 
εξέταση της αίτησής του για παροχή 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου στα σύνορα μπορεί 
να συνεχίσει να κρατείται για την 
προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας 
απομάκρυνσης μόλις η αίτησή του 
απορριφθεί. Για να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να απελευθερωθεί αυτομάτως 
ο υπήκοος τρίτης χώρας και να του 
επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος του 
κράτους μέλους μολονότι δεν του έχει 
δοθεί δικαίωμα διαμονής, απαιτείται 
κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα 
ώστε να επιχειρηθεί η εκτέλεση της 
απόφασης επιστροφής που εκδίδεται στα 
σύνορα. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος 
τρίτης χώρας μπορεί να κρατείται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα για 
περίοδο τεσσάρων μηνών κατ' ανώτατο 
όριο, μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια. Η εν λόγω 
περίοδος κράτησης πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων 
περιόδων κράτησης που προβλέπονται 
από την παρούσα οδηγία. Εάν δεν 
κατέστη δυνατή η εκτέλεση της 
επιστροφής κατά τη λήξη της 
προηγούμενης περιόδου, μπορεί να 
διαταχθεί η περαιτέρω κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας δυνάμει άλλης διατάξεως 
της παρούσας οδηγίας, για τη διάρκεια 
που προβλέπεται σε αυτήν.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τη διαγραφή του άρθρου 22.
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Τροπολογία 310
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι αναγκαίο και αναλογικό να 
εξασφαλιστεί ότι υπήκοος τρίτης χώρας 
που έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση κατά την 
εξέταση της αίτησής του για παροχή 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου στα σύνορα μπορεί 
να συνεχίσει να κρατείται για την 
προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας 
απομάκρυνσης μόλις η αίτησή του 
απορριφθεί. Για να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να απελευθερωθεί αυτομάτως 
ο υπήκοος τρίτης χώρας και να του 
επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος του 
κράτους μέλους μολονότι δεν του έχει 
δοθεί δικαίωμα διαμονής, απαιτείται 
κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα 
ώστε να επιχειρηθεί η εκτέλεση της 
απόφασης επιστροφής που εκδίδεται στα 
σύνορα. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος 
τρίτης χώρας μπορεί να κρατείται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα για 
περίοδο τεσσάρων μηνών κατ' ανώτατο 
όριο, μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια. Η εν λόγω 
περίοδος κράτησης πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων 
περιόδων κράτησης που προβλέπονται 
από την παρούσα οδηγία. Εάν δεν 
κατέστη δυνατή η εκτέλεση της 
επιστροφής κατά τη λήξη της 
προηγούμενης περιόδου, μπορεί να 
διαταχθεί η περαιτέρω κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας δυνάμει άλλης διατάξεως 
της παρούσας οδηγίας, για τη διάρκεια 
που προβλέπεται σε αυτήν.

διαγράφεται

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι αναγκαίο και αναλογικό να 
εξασφαλιστεί ότι υπήκοος τρίτης χώρας 
που έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση κατά την 
εξέταση της αίτησής του για παροχή 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου στα σύνορα μπορεί 
να συνεχίσει να κρατείται για την 
προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας 
απομάκρυνσης μόλις η αίτησή του 
απορριφθεί. Για να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο να απελευθερωθεί αυτομάτως 
ο υπήκοος τρίτης χώρας και να του 
επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος του 
κράτους μέλους μολονότι δεν του έχει 
δοθεί δικαίωμα διαμονής, απαιτείται 
κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα 
ώστε να επιχειρηθεί η εκτέλεση της 
απόφασης επιστροφής που εκδίδεται στα 
σύνορα. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος 
τρίτης χώρας μπορεί να κρατείται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας στα σύνορα για 
περίοδο τεσσάρων μηνών κατ' ανώτατο 
όριο, μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια. Η εν λόγω 
περίοδος κράτησης πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων 
περιόδων κράτησης που προβλέπονται 
από την παρούσα οδηγία. Εάν δεν 
κατέστη δυνατή η εκτέλεση της 
επιστροφής κατά τη λήξη της 
προηγούμενης περιόδου, μπορεί να 
διαταχθεί η περαιτέρω κράτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας δυνάμει άλλης διατάξεως 
της παρούσας οδηγίας, για τη διάρκεια 
που προβλέπεται σε αυτήν.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 22, η διαδικασία στα σύνορα που 
προτείνεται από την Επιτροπή στην παρούσα αναδιατύπωση δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί 
καταλλήλως εδώ χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον, η 
διαδικασία στα σύνορα που προτείνεται προβλέπει περιορισμένα δικαιώματα και κινδύνους που 
υπονομεύουν τις πραγματικές εγγυήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 312
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες 
σχετικά με τις αποφάσεις επιστροφής και 
τις απαγορεύσεις εισόδου που εκδίδονται 
από άλλα κράτη μέλη. Η εν λόγω 
πρόσβαση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) …/…14 [σχετικά 
με τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν για την επιστροφή 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών] και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, 
μεταξύ άλλων και για τη διευκόλυνση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των εν λόγω 
αποφάσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών, 
δυνάμει της οδηγίας 2001/40/ΕΚ του 
Συμβουλίου16 και της απόφασης 
2004/191/ΕΚ του Συμβουλίου17.

διαγράφεται

_________________
14 [Κανονισμός σχετικά με τη χρήση του 
Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν για 
την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών] 
(ΕΕ L …).
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
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σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία 
και τη χρήση του Συστήματος 
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4).
16 Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων 
απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών 
(ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 34).
17 Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων 
απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών, 
ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 34· και 
απόφαση 2004/191/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 23ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με 
τη θέσπιση των κριτηρίων και των 
πρακτικών λεπτομερειών εφαρμογής για 
την αντιστάθμιση των οικονομικών 
ανισορροπιών που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της οδηγίας 2001/40/ΕΚ 
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση 
αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων 
τρίτων χωρών (ΕΕ L 60 της 27.2.2004, σ. 
55).

Or. en

Τροπολογία 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Η αμοιβαία αναγνώριση 
αποφάσεων επιστροφής δύναται να 
συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των επιστροφών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα 
διαθέσιμα μέσα συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών για τον σκοπό 
αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τις νομικές πράξεις της 
Ένωσης περί επιστροφής για την 
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επίτευξη πιο ομοιόμορφης και συνεπούς 
εφαρμογής των αποφάσεων επιστροφής 
και για τη μείωση του διοικητικού 
φόρτου των εθνικών αρχών, ιδίως μέσω 
αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων 
επιστροφής, και θα πρέπει να εξετάσει το 
ενδεχόμενο υποβολής σχετικής 
νομοθετικής πρότασης. 

Or. fr

Τροπολογία 314
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής. Κάθε εθνικό σύστημα πρέπει 
να παρέχει εγκαίρως πληροφορίες 
σχετικά με την ταυτότητα και τη νομική 
κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας 
που έχουν σημασία για την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να μειωθεί 
σημαντικά ο διοικητικός φόρτος, τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα επιστροφής θα 
πρέπει να συνδέονται με το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τις 
επιστροφές, καθώς και με το κεντρικό 
σύστημα που έχει δημιουργηθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

διαγράφεται

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας επιστροφής. Κάθε εθνικό 
σύστημα πρέπει να παρέχει εγκαίρως 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και 
τη νομική κατάσταση του υπηκόου τρίτης 
χώρας που έχουν σημασία για την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να μειωθεί 
σημαντικά ο διοικητικός φόρτος, τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα επιστροφής θα 
πρέπει να συνδέονται με το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τις 
επιστροφές, καθώς και με το κεντρικό 
σύστημα που έχει δημιουργηθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας επιστροφής. Κάθε εθνικό 
σύστημα πρέπει να παρέχει εγκαίρως 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και 
τη νομική κατάσταση του υπηκόου τρίτης 
χώρας που έχουν σημασία για την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να μειωθεί 
σημαντικά ο διοικητικός φόρτος, τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα επιστροφής θα 
πρέπει να συνδέονται με το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, το Eurodac, 
καθώς και με όλες τις βάσεις δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται για την 
ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων 
χωρών, ώστε να διευκολύνεται και να 
επιταχύνεται η καταχώριση πληροφοριών 
σχετικά με τις επιστροφές, καθώς και με το 
κεντρικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή].

Or. fr

Τροπολογία 316
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας επιστροφής. Κάθε εθνικό 
σύστημα πρέπει να παρέχει εγκαίρως 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και 
τη νομική κατάσταση του υπηκόου τρίτης 
χώρας που έχουν σημασία για την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να μειωθεί 
σημαντικά ο διοικητικός φόρτος, τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα επιστροφής θα 
πρέπει να συνδέονται με το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τις 
επιστροφές, καθώς και με το κεντρικό 
σύστημα που έχει δημιουργηθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας επιστροφής. Κάθε εθνικό 
σύστημα πρέπει να παρέχει εγκαίρως 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και 
τη νομική κατάσταση του υπηκόου τρίτης 
χώρας που έχουν σημασία για την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να μειωθεί 
σημαντικά ο διοικητικός φόρτος, τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα επιστροφής θα 
πρέπει να συνδέονται με το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τις 
επιστροφές, καθώς και με το κεντρικό 
σύστημα που έχει δημιουργηθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή], καθώς και άλλα σχετικά 
κεντρικά συστήματα πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας επιστροφής. Κάθε εθνικό 
σύστημα πρέπει να παρέχει εγκαίρως 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και 
τη νομική κατάσταση του υπηκόου τρίτης 

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 
της διαδικασίας επιστροφής. Κάθε εθνικό 
σύστημα πρέπει να παρέχει εγκαίρως 
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτότητα και τη νομική κατάσταση του 



AM\1214327EL.docx 139/382 PE658.738v01-00

EL

χώρας που έχουν σημασία για την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να μειωθεί 
σημαντικά ο διοικητικός φόρτος, τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα επιστροφής θα 
πρέπει να συνδέονται με το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τις 
επιστροφές, καθώς και με το κεντρικό 
σύστημα που έχει δημιουργηθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

υπηκόου τρίτης χώρας που έχουν σημασία 
για την παρακολούθηση και τη συνέχεια 
που πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Προκειμένου να λειτουργούν 
αποτελεσματικά και για να μειωθεί 
σημαντικά ο διοικητικός φόρτος, τα εν 
λόγω εθνικά συστήματα επιστροφής θα 
πρέπει να συνδέονται με το Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν, ώστε να 
διευκολύνεται και να επιταχύνεται η 
καταχώριση πληροφοριών σχετικά με τις 
επιστροφές, καθώς και με το κεντρικό 
σύστημα που έχει δημιουργηθεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για την 
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

Or. fr

Τροπολογία 318
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Όταν, έπειτα από αξιολόγηση του 
βέλτιστου συμφέροντος, διαπιστώνεται 
ότι η επιστροφή θα είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν ώστε να υπάρχουν 
ειδικές διασφαλίσεις για τα παιδιά που 
έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους ή 
τα ασυνόδευτα παιδιά που επιστρέφουν 
σε τρίτη χώρα. Σε περίπτωση εντοπισμού 
της οικογένειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι φορείς προστασίας 
των παιδιών αξιολογούν, μέσω της 
κατάλληλης διαχείρισης περιστατικού, 
κατά πόσον η οικογενειακή επανένωση 
είναι προς το συμφέρον του παιδιού, κατά 
πόσον η οικογένεια είναι πρόθυμη και 
ικανή να παραλάβει το παιδί και να του 
παράσχει κατάλληλη άμεση φροντίδα, και 
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να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις τόσο 
του παιδιού όσο και της οικογένειας 
σχετικά με την επανένωση. Ο εντοπισμός 
της οικογένειας θα πρέπει να διενεργείται 
μόνο από ειδικευμένους φορείς και με 
βάση την αξιολόγηση του βέλτιστου 
συμφέροντος προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η αποκατάσταση της 
επαφής δεν θα ήταν αντίθετη προς το 
συμφέρον του παιδιού. Όταν ο εντοπισμός 
είναι ανεπιτυχής ή εάν διαπιστωθεί ότι η 
οικογενειακή επανένωση δεν είναι προς 
το συμφέρον του παιδιού, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η επιστροφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η τροπολογία είναι επίσης άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τις τροποποιήσεις στα άρθρα 12 και 20.

Τροπολογία 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Η νομοθεσία της ΕΕ για την 
προστασία των δεδομένων ισχύει για 
κάθε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στα συστήματα 
διαχείρισης επιστροφής των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινοποίησης αυτών των δεδομένων στο 
κεντρικό σύστημα που λειτουργεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής. Τα συστήματα 
διαχείρισης επιστροφής θα πρέπει να 
τηρούν τις αρχές της νομιμότητας, της 
δικαιοσύνης και της διαφάνειας, του 
περιορισμού του σκοπού, της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της 
ακρίβειας, του περιορισμού της 



AM\1214327EL.docx 141/382 PE658.738v01-00

EL

αποθήκευσης, της ακεραιότητας και της 
εμπιστευτικότητας, και της λογοδοσίας 
του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. 
Τα εθνικά συστήματα διαχείρισης 
επιστροφής δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν καμία πληροφορία που 
λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της 
προσωπικής συνέντευξης που 
πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 15 
της οδηγίας 2013/32/ΕΕ (οδηγία για τις 
διαδικασίες ασύλου).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα διαχείρισης επιστροφής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα 
ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το 
άρθρο 4.

Τροπολογία 320
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η συνεργασία μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν σε 
όλα τα επίπεδα της διαδικασίας 
επιστροφής και η ανταλλαγή και προαγωγή 
βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων 
λαμβάνοντας υπόψη και επικαιροποιώντας 
τακτικά το εγχειρίδιο περί επιστροφής, 
προκειμένου να αποτυπώνονται οι νομικές 
και πολιτικές εξελίξεις, θα πρέπει να 
συνοδεύουν την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και να διασφαλίζουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία.

(39) Η συνεργασία μεταξύ των 
κυρίαρχων κρατών μελών, η συνεργασία 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων που 
συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα της 
διαδικασίας επιστροφής και η ανταλλαγή 
και προαγωγή βέλτιστων πρακτικών, 
μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη και 
επικαιροποιώντας τακτικά το εγχειρίδιο 
περί επιστροφής, προκειμένου να 
αποτυπώνονται οι νομικές και πολιτικές 
εξελίξεις, θα πρέπει να συνοδεύουν την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. nl

Τροπολογία 321
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή]. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ιδίως για τη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής και 
προγραμμάτων για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος για 
την υποστήριξη της επιστροφής — και 
κατά περίπτωση της επανένταξης — των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών.

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, με σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης]. 
Η στήριξη αυτή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ιδίως για τη δημιουργία 
κατάλληλων προγραμμάτων διαχείρισης 
περιστατικών, προστασίας για τα άτομα 
που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
προστασίας των παιδιών κατά τη 
μετανάστευση, καθώς και των εγκύων 
και των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, 
της παροχής πληροφοριών, της νομικής 
αρωγής και διερμηνείας, της ανάπτυξης 
και εφαρμογής αποτελεσματικών 
εναλλακτικών μη στερητικών της 
ελευθερίας λύσεων αντί της κράτησης, 
ανεξάρτητων συστημάτων 
παρακολούθησης των αναγκαστικών 
επιστροφών και προγραμμάτων για την 
παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής και 
άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος 
για την υποστήριξη της επιστροφής — και 
της επανένταξης — των παράτυπα 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή]. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ιδίως για τη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής και 
προγραμμάτων για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος για 
την υποστήριξη της επιστροφής — και 
κατά περίπτωση της επανένταξης — των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών.

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή]. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ιδίως για τη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής και 
προγραμμάτων για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος για 
την υποστήριξη της επιστροφής και της 
επανένταξης, καθώς και της 
παρακολούθησης μετά την επιστροφή 
των παράτυπα διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή]. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ιδίως για τη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής και 
προγραμμάτων για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος για 
την υποστήριξη της επιστροφής — και 
κατά περίπτωση της επανένταξης — των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών.

κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή]. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ιδίως για τη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής και 
προγραμμάτων για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος για 
την υποστήριξη της βιώσιμης επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών.

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
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[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή]. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ιδίως για τη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής και 
προγραμμάτων για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος για 
την υποστήριξη της επιστροφής — και 
κατά περίπτωση της επανένταξης — των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών.

[κανονισμός για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή]. Η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ιδίως για τη δημιουργία συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής και 
προγραμμάτων για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος για 
την υποστήριξη της επιστροφής και της 
επανένταξης των παράτυπα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 325
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας οδηγίας, ήτοι η θέσπιση κοινών 
κανόνων για την επιστροφή, την 
απομάκρυνση, τη χρήση αναγκαστικών 
μέτρων, την κράτηση και τις 
απαγορεύσεις εισόδου, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, κατά συνέπεια, λόγω των διαστάσεων 
και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, 
η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο 

(41) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας οδηγίας, ήτοι η θέσπιση 
κανόνων, με γνώμονα τα δικαιώματα, για 
την επιστροφή και την απομάκρυνση δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από όλα τα 
κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, λόγω των 
διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της, 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε 
ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το μέτρο 
που είναι αναγκαίο και αναλογικό για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.
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για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 326
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία χωρίς 
να εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή άλλης γνώμης, 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισμού.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους συγκεκριμένους παράγοντες, οι οποίοι αφορούν ειδικά το 
άτομο και οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν λόγο δίωξης αυτού στη χώρα προέλευσης. Είναι 
επομένως αδύνατο να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να μη λάβουν υπόψη τις προσωπικές 
συνθήκες των εν λόγω ατόμων. Η απαγόρευση των διακρίσεων απορρέει από διεθνείς 
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται εδώ.

Τροπολογία 327
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1214327EL.docx 147/382 PE658.738v01-00

EL

(43) Σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (1989), τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το 
«συμφέρον του παιδιού» κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το σεβασμό 
της οικογενειακής ζωής κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(43) Σύμφωνα με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (1989), τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το 
«συμφέρον του παιδιού» κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το σεβασμό 
της οικογενειακής ζωής κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να γίνει κατάχρηση αυτών 
των δικαιωμάτων με σκοπό να 
παρακαμφθεί ή να αποδυναμωθεί το 
σύστημα ασύλου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, οι ανήλικοι χρησιμοποιούνται από τις οικογένειες προκειμένου να ασκηθεί 
πίεση για δεύτερο αίτημα ασύλου για όλα τα μέλη της οικογένειας βάσει του δικαιώματος στην 
οικογενειακή ζωή. Αυτό το σύστημα θέτει τους ανηλίκους στο πλήρες έλεος των κινδύνων του 
ταξιδιού. Επομένως, μια αυστηρή εφαρμογή όσον αφορά το δικαίωμα στο άσυλο είναι προς το 
συμφέρον των παιδιών, τα οποία δεν τίθενται πλέον σε κίνδυνο για λογαριασμό των γονιών 
τους. Η τροπολογία συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 3 σχετικά με την ανάγκη επίτευξης 
αποτελεσματικής επιστροφής και την αιτιολογική σκέψη 4 σχετικά με την κυριαρχία των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 328
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, 
της 28ης Ιουλίου 1951, περί του 
καθεστώτος των Προσφύγων, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

(44) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, 
της 28ης Ιουλίου 1951, περί του 
καθεστώτος των Προσφύγων, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, 
από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
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του 1954 για το καθεστώς των 
ανιθαγενών, από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού του 1989 και τη Σύμβαση κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, 
της 28ης Ιουλίου 1951, περί του 
καθεστώτος των Προσφύγων, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967.

(44) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, 
της 28ης Ιουλίου 1951, περί του 
καθεστώτος των Προσφύγων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 διευρύνει, ιδίως στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, τον ορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγος αποδίδοντάς τον σε έναν αριθμό 
προσώπων που έχει καταστεί εντελώς δυσανάλογος. Για να αναδιαμορφωθεί η πολιτική ασύλου 
και επιστροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προσαρμοστεί στις σημερινές και 
μελλοντικές προκλήσεις, είναι απαραίτητο να επανασυζητηθεί ο εν λόγω ορισμός.

Τροπολογία 330
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(45) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 331
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα των συνολικών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα των συνολικών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα των συνολικών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης και αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο στη συνολική προσέγγιση της 
μετανάστευσης, η οποία συνδυάζει 
αποτελεσματικότερο έλεγχο των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, 
παράλληλα με ενισχυμένη εξωτερική 
δράση και εσωτερική διάσταση.

Or. it

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα των συνολικών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

(46) Η αποτελεσματική και αξιοπρεπής 
εφαρμογή της επιστροφής υπηκόων τρίτων 
χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν 
πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, 
παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, αποτελεί 
μία από τις συνιστώσες της ευρωπαϊκής 
μεταναστευτικής πολιτικής.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα των συνολικών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα των συνολικών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης, που βασίζεται στην αρχή 
της αποτροπής και αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

Or. fr

Τροπολογία 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα των συνολικών προσπαθειών 
για την αντιμετώπιση της παράτυπης 
μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

(46) Η αποτελεσματική εφαρμογή της 
επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις 
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή 
διαμονής στα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποτελεί ουσιαστική 
συνιστώσα της μεταναστευτικής 
πολιτικής της Ένωσης και συνιστώσα 
της καταπολέμησης της παράτυπης 
μετανάστευσης. Αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

Or. fr
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Τροπολογία 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ή βάσει του άρθρου 36 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/68019, ενώ συχνά δεν 
έχουν συνάψει ή δεν έχουν την πρόθεση 
να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με 
την Ένωση ή να προβλέψουν άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή κατά την έννοια των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 
37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο. Παρά τις εκτεταμένες 
προσπάθειες της Ένωσης όσον αφορά τη 
συνεργασία με τις κυριότερες χώρες 
προέλευσης των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται 
σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι 
πάντα δυνατόν να διασφαλιστεί ότι οι εν 
λόγω τρίτες χώρες τηρούν συστηματικά 
την υποχρέωση επανεισδοχής των 
υπηκόων τους που θεσπίζει το διεθνές 
δίκαιο. Οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι 
οποίες συνάπτονται ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
Ένωσης ή των κρατών μελών και 
προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη 
διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 36 

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ενώ συχνά δεν έχουν 
συνάψει συμφωνία επανεισδοχής με την 
Ένωση ούτε έχουν προβλέψει άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
Οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες 
συνάπτονται ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης ή 
των κρατών μελών και προβλέπουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων προς τρίτες χώρες σύμφωνα με 
το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 καλύπτουν περιορισμένο αριθμό 
τέτοιων τρίτων χωρών. Εάν δεν υπάρχουν 
τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να 
διαβιβάζονται στις αρχές τρίτων χωρών.
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της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό 
τέτοιων τρίτων χωρών. Εάν δεν υπάρχουν 
τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών για τους σκοπούς της 
υλοποίησης των επιχειρήσεων 
επιστροφής της Ένωσης, σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 
49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή στις εθνικές 
διατάξεις μεταφοράς του άρθρου 38 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

_________________ _________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 
της 4.5.2016, σ. 89).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε επίσημες και τυπικές συμφωνίες 
για τη διασφάλιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με το άρθρο 3.



PE658.738v01-00 154/382 AM\1214327EL.docx

EL

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ή βάσει του άρθρου 36 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/68019, ενώ συχνά δεν 
έχουν συνάψει ή δεν έχουν την πρόθεση να 
συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την 
Ένωση ή να προβλέψουν άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων 
για τη μεταφορά του άρθρου 37 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. 
Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες της 
Ένωσης όσον αφορά τη συνεργασία με τις 
κυριότερες χώρες προέλευσης των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση 
επιστροφής, δεν είναι πάντα δυνατόν να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες 
τηρούν συστηματικά την υποχρέωση 
επανεισδοχής των υπηκόων τους που 
θεσπίζει το διεθνές δίκαιο. Οι συμφωνίες 
επανεισδοχής, οι οποίες συνάπτονται ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
μεταξύ της Ένωσης ή των κρατών μελών 
και προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τη διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με τις εθνικές 

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 18, ή βάσει του άρθρου 36 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 19, ενώ συχνά δεν 
έχουν συνάψει ή δεν έχουν την πρόθεση να 
συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την 
Ένωση ή να προβλέψουν άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων 
για τη μεταφορά του άρθρου 37 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. 
Συνεπώς, η Ένωση θα πρέπει να 
συνεργάζεται με τις κυριότερες χώρες 
προέλευσης των παράτυπα διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε 
υποχρέωση επιστροφής, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες 
τηρούν συστηματικά την υποχρέωση 
επανεισδοχής των υπηκόων τους που 
θεσπίζει το διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, οι 
συμφωνίες επανεισδοχής θα πρέπει να 
συνάπτονται και να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης και 
να προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τη διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 36 
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διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 36 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό 
τέτοιων τρίτων χωρών. Εάν δεν 
υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να διαβιβάζονται από τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών για τους 
σκοπούς της υλοποίησης των 
επιχειρήσεων επιστροφής της Ένωσης, 
σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 
1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 ή στις εθνικές διατάξεις 
μεταφοράς του άρθρου 38 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο.

_________________ _________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων 
ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 
89).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων 
ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 
89).

Or. en
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Τροπολογία 338
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ή βάσει του άρθρου 36 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/68019, ενώ συχνά δεν 
έχουν συνάψει ή δεν έχουν την πρόθεση 
να συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με 
την Ένωση ή να προβλέψουν άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή κατά την έννοια των εθνικών 
διατάξεων για τη μεταφορά του άρθρου 
37 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο. Παρά τις εκτεταμένες 
προσπάθειες της Ένωσης όσον αφορά τη 
συνεργασία με τις κυριότερες χώρες 
προέλευσης των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται 
σε υποχρέωση επιστροφής, δεν είναι 
πάντα δυνατόν να διασφαλιστεί ότι οι εν 
λόγω τρίτες χώρες τηρούν συστηματικά 
την υποχρέωση επανεισδοχής των 
υπηκόων τους που θεσπίζει το διεθνές 
δίκαιο. Οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι 
οποίες συνάπτονται ή αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
Ένωσης ή των κρατών μελών και 
προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη 
διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 36 

(47) Η επεξεργασία από τις αρμόδιες 
για την επιστροφή αρχές των κρατών 
μελών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 8 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ιδίως το 
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ). 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται 
στη διασφάλιση της αναλογικότητας και 
της ύπαρξης κατάλληλων και 
συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αποφύγουν κάθε επαφή με 
τη χώρα καταγωγής ενός αιτούντος 
άσυλο εφόσον δεν έχει ληφθεί η τελική 
απόφαση σχετικά με την εφαρμογή 
διεθνούς προστασίας. Οι τρίτες χώρες 
επιστροφής συχνά δεν αποτελούν 
αντικείμενο αποφάσεων περί επάρκειας 
που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του 
άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ενώ συχνά δεν έχουν 
συνάψει συμφωνία επανεισδοχής με την 
Ένωση ούτε έχουν προβλέψει άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
Οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες 
συνάπτονται ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης ή 
των κρατών μελών και προβλέπουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων προς τρίτες χώρες σύμφωνα με 
το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
δεσμευτικές και εκτελεστές εγγυήσεις για 
την προστασία των δεδομένων από τις 
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της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό 
τέτοιων τρίτων χωρών. Εάν δεν υπάρχουν 
τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών για τους σκοπούς της 
υλοποίησης των επιχειρήσεων 
επιστροφής της Ένωσης, σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 
49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή στις εθνικές 
διατάξεις μεταφοράς του άρθρου 38 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

οικείες τρίτες χώρες. Εάν δεν υπάρχουν 
τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών στις αρχές τρίτων χωρών.

_________________ _________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 
της 4.5.2016, σ. 89).

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ή βάσει του άρθρου 36 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/68019, ενώ συχνά δεν 
έχουν συνάψει ή δεν έχουν την πρόθεση να 
συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την 
Ένωση ή να προβλέψουν άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων 
για τη μεταφορά του άρθρου 37 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. 
Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες της 
Ένωσης όσον αφορά τη συνεργασία με τις 
κυριότερες χώρες προέλευσης των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση 
επιστροφής, δεν είναι πάντα δυνατόν να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες 
τηρούν συστηματικά την υποχρέωση 
επανεισδοχής των υπηκόων τους που 
θεσπίζει το διεθνές δίκαιο. Οι συμφωνίες 
επανεισδοχής, οι οποίες συνάπτονται ή 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων 
μεταξύ της Ένωσης ή των κρατών μελών 
και προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για 
τη διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 36 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό 

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ή βάσει του άρθρου 36 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/68019, ενώ συχνά δεν 
έχουν συνάψει ή δεν έχουν την πρόθεση να 
συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την 
Ένωση ή να προβλέψουν άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή κατά την έννοια των εθνικών διατάξεων 
για τη μεταφορά του άρθρου 37 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο. 
Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες της 
Ένωσης όσον αφορά τη συνεργασία με τις 
κυριότερες χώρες προέλευσης των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση 
επιστροφής, δεν είναι πάντα δυνατόν να 
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτες χώρες 
τηρούν συστηματικά την υποχρέωση 
επανεισδοχής των υπηκόων τους που 
θεσπίζει το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να 
εφαρμόζονται πολιτικές διπλωματικής 
και οικονομικής πίεσης για να τις 
παρακινήσουν να το πράξουν. Οι 
συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες 
συνάπτονται ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης ή 
των κρατών μελών και προβλέπουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων προς τρίτες χώρες σύμφωνα με 
το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 
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τέτοιων τρίτων χωρών. Εάν δεν υπάρχουν 
τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών για τους σκοπούς της 
υλοποίησης των επιχειρήσεων επιστροφής 
της Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή στις εθνικές διατάξεις μεταφοράς του 
άρθρου 38 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο 
εθνικό δίκαιο.

2016/679 ή σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 36 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό 
τέτοιων τρίτων χωρών. Εάν δεν υπάρχουν 
τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών για τους σκοπούς της 
υλοποίησης των επιχειρήσεων επιστροφής 
της Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
ή στις εθνικές διατάξεις μεταφοράς του 
άρθρου 38 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο 
εθνικό δίκαιο.

_________________ _________________
18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων 
ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, 
σ. 89).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων 
ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, 
σ. 89).

Or. fr
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Τροπολογία 340
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Η υποχρέωση μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα 
πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που 
συνιστούν ουσιαστικές τροποποιήσεις της 
προηγούμενης οδηγίας. Η υποχρέωση 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των 
διατάξεων που δεν τροποποιούνται 
απορρέει από την προϋπάρχουσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 341
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζουν 
τα κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ως γενικές αρχές του 
ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες 
και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν να 
εφαρμόσουν πολιτική για την επιστροφή 
των παρατύπως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών, προκειμένου να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ως γενικές αρχές 
του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.
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Τροπολογία 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζουν 
τα κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ως γενικές αρχές του 
ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζουν 
τα κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ως γενικές αρχές του 
ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων και των 
υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στους παρανόμως διαμένοντες στο έδαφος 
κράτους μέλους υπηκόους τρίτης χώρας.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
στους παρατύπως διαμένοντες στο έδαφος 
κράτους μέλους υπηκόους τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
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αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπόκεινται σε απαγόρευση 
εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 14 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 , ή 
συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται 
από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια 
διέλευση των εξωτερικών συνόρων 
κράτους μέλους και στους οποίους δεν 
έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή 
δικαίωμα να παραμείνουν στο εν λόγω 
κράτος μέλος,

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28, 29 και 30, καθώς επίσης στα άρθρα 18, 19 και 20 της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 345
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπόκεινται σε απαγόρευση 
εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 14 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 , ή 
συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται 
από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια 

διαγράφεται
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διέλευση των εξωτερικών συνόρων 
κράτους μέλους και στους οποίους δεν 
έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή 
δικαίωμα να παραμείνουν στο εν λόγω 
κράτος μέλος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 22. Η εξαίρεση ορισμένων 
κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και η μη εφαρμογή 
βασικών διασφαλίσεων, όπως το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, εγείρουν προβλήματα από 
την άποψη της ασφάλειας δικαίου και της απαγόρευσης των διακρίσεων.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπόκεινται σε απαγόρευση 
εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 14 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 , ή 
συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται 
από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με 
παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια 
διέλευση των εξωτερικών συνόρων 
κράτους μέλους και στους οποίους δεν 
έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή 
δικαίωμα να παραμείνουν στο εν λόγω 
κράτος μέλος,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται συνέπεια. Η σαφήνεια και η συνοχή αποτελούν τα καλύτερα εργαλεία για την 
αποφυγή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το παράλληλο καθεστώς του 
άρθρου 2 παράγραφος 2 αντιβαίνει σε αυτό.

Τροπολογία 347
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Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής 
ως ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής 
κύρωσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή 
υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης.

β) υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής 
ως ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής 
κύρωσης λόγω διάπραξης σοβαρού 
εγκλήματος, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
ή υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης, υπό 
τον όρο ότι διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα του επιστρέφοντος, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 16.

Τροπολογία 348
Balázs Hidvéghi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
παρούσα οδηγία για υπηκόους τρίτων 
χωρών σε περίπτωση μαζικής εισροής 
μεταναστών στην οικεία επικράτειά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης, όπως η μαζική εισροή μεταναστών στην επικράτεια των 
κρατών μελών, η διοικητική επιβάρυνση των κρατών μελών θα πρέπει να μειώνεται. Έτσι, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν σε καταστάσεις κρίσης τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της οδηγίας, στοιχείο που θα τους επιτρέπει να προβαίνουν σε επιστροφή παρανόμως 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών με απλοποιημένη και ταχύτερη διαδικασία. Η τροπολογία 
συνδέεται με τις αιτιολογικές σκέψεις 2 και 3, διότι συμβάλλει σε μια σημαντική πτυχή της 
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καλύτερης διαχείρισης της μετανάστευσης και αποτελεί προϋπόθεση για μια αποτελεσματική 
πολιτική επιστροφής.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «παράνομη παραμονή»: παρουσία 
στο έδαφος κράτους μέλους υπηκόου 
τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή δεν πληροί 
πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399 ή τις λοιπές προϋποθέσεις 
εισόδου, παραμονής ή διαμονής στο εν 
λόγω κράτος μέλος,

2. «παράτυπη παραμονή»: παρουσία 
στο έδαφος κράτους μέλους υπηκόου 
τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή δεν πληροί 
πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/399 ή τις λοιπές προϋποθέσεις 
εισόδου, παραμονής ή διαμονής στο εν 
λόγω κράτος μέλος,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 350
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «επιστροφή»: διαδικασία επανόδου 
υπηκόου τρίτης χώρας - είτε με οικειοθελή 
συμμόρφωσή του προς την υποχρέωση 
επιστροφής είτε αναγκαστικά:

3. «επιστροφή»: διαδικασία επανόδου 
υπηκόου τρίτης χώρας - είτε με οικειοθελή 
συμμόρφωσή του προς την υποχρέωση 
επιστροφής είτε αναγκαστικά – στη χώρα 
καταγωγής του/της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47.

Τροπολογία 351
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 –σημείο 3 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στη χώρα καταγωγής του/της, ή διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47.

Τροπολογία 352
Sylvie Guillaume

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε χώρα διέλευσης σύμφωνα 
με ενωσιακές ή διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις, ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του διεθνούς δικαίου, η επιστροφή σε χώρα διέλευσης είναι αποδεκτή εάν η χώρα αυτή 
παρέχει ασφάλεια, αποτελεσματική πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου και προστασία από νέα 
απομάκρυνση. Αντίθετα, οι συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ δεν περιλαμβάνουν κανέναν 
μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι το άτομο που γίνεται εκ νέου δεκτό στη χώρα έχει πρόσβαση 
σε διαδικασία ασύλου. Συνεπώς, η επιστροφή δυνάμει του άρθρου 3 στοιχείο β) της οδηγίας 
περί επιστροφής ενδέχεται να οδηγήσει σε αλυσιδωτές επαναπροωθήσεις, θέτοντας το άτομο σε 
κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Επιπλέον, σύμφωνα με το 
συμπέρασμα αριθ. 15 της εκτελεστικής επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες, άτομα μπορούν να επιστραφούν σε χώρα διέλευσης εάν διατηρούν 
σχέση ή στενούς δεσμούς με την εν λόγω χώρα. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, τέτοιου 
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είδους ουσιαστικοί δεσμοί περιλαμβάνουν οικογενειακούς ή άλλους στενούς δεσμούς, μεταξύ 
του εν λόγω προσώπου και μιας χώρας. Μόνο η διέλευση μέσω της τρίτης χώρας δεν συνιστά 
τέτοιου είδους δεσμό. Τέτοιο επίπεδο σχέσης δεν υπάρχει στις συμφωνίες επανεισδοχής της ΕΕ.

Τροπολογία 353
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε χώρα διέλευσης σύμφωνα 
με ενωσιακές ή διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις, ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47.

Τροπολογία 354
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε χώρα διέλευσης σύμφωνα 
με ενωσιακές ή διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις, ή

β) σε χώρα διέλευσης σύμφωνα 
με ενωσιακές ή διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής ή άλλες ισχύουσες 
ρυθμίσεις, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις ενωσιακές ή τις διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής, υπάρχουν αρκετές μορφές 
ρυθμίσεων που ισχύουν αναφορικά με την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών. Σε σχέση με την αιτιολογική σκέψη 36, είναι σημαντικό ιδίως αλλά όχι 
αποκλειστικά όσον αφορά τους λόγους κράτησης να ισχύουν οι ρυθμίσεις για το άτομο που 
εμπλέκεται στη διαδικασία επιστροφής.
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Τροπολογία 355
Pietro Bartolo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε χώρα διέλευσης σύμφωνα με 
ενωσιακές ή διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις, ή

β) σε χώρα διέλευσης σύμφωνα με 
ενωσιακές συμφωνίες,

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζονται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η δημοκρατική εποπτεία, η 
συνεργασία με τις χώρες διέλευσης θα πρέπει να βασίζεται σε επίσημες συμφωνίες και όχι σε 
άτυπες διευθετήσεις.  Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία της εισηγήτριας στην 
αιτιολογική σκέψη 47.

Τροπολογία 356
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο 
εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας 
αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και 
στην οποία γίνεται δεκτός/-ή,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47.

Τροπολογία 357
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο 
εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας αποφασίζει 
εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία 
γίνεται δεκτός/-ή,

γ) σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, στην 
οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται 
δεκτός και όπου δεν υπάρχει κίνδυνος 
παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία διότι στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η οδηγία περί 
επιστροφής δεν είναι πλέον εφαρμόσιμη χωρίς τη χρήση αυτής της επέκτασης των χωρών στις 
οποίες μπορούν να εκτελεστούν οι επιστροφές. Η εσωτερική λογική και η λειτουργικότητα αυτού 
του κειμένου διακυβεύεται χωρίς την προτεινόμενη αλλαγή μας. Η εφαρμογή της τροπολογίας 
μας αποτελεί τη βάση για τη διασφάλιση της εφαρμογής του κράτους δικαίου.

Τροπολογία 358
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο 
εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας αποφασίζει 
εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία 
γίνεται δεκτός/-ή,

γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο 
εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να 
επιστρέψει νομίμως και στην οποία γίνεται 
δεκτός/-ή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικειοθελής επιστροφή αποτελεί την προτιμητέα επιλογή· ωστόσο, εάν ο υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν επιστρέψει οικειοθελώς θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της αναγκαστικής 
απομάκρυνσης. Οι διατάξεις σχετικά με την οικειοθελή και την αναγκαστική επιστροφή έχουν 
τροποποιηθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό, τόσο στην 
περίπτωση των οικειοθελών όσο και σε εκείνη των αναγκαστικών επιστροφών, να 
εξασφαλίζεται ότι η μεταφορά είναι νόμιμη· αυτή η εγγύηση δεν φαίνεται να υπάρχει.

Τροπολογία 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο 
εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας αποφασίζει 
εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία 
γίνεται δεκτός/-ή,

γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο 
εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να 
επιστρέψει με ασφάλεια και στην οποία 
γίνεται δεκτός/-ή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οικειοθελής επιστροφή φαίνεται να είναι η πλέον βιώσιμη.  Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου ένας υπήκοος τρίτης χώρας δεν φεύγει οικειοθελώς. Δεν θα πρέπει να περιορίζονται οι 
επιλογές των κρατών μελών όσον αφορά τους τρόπους απομάκρυνσης για την εκτέλεση μιας 
απόφασης επιστροφής.

Τροπολογία 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α)  σε τρίτη χώρα, όταν ο υπήκοος 
τρίτης χώρας έχει δικαίωμα εισόδου και 
διαμονής, [ή]

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απορρέει απευθείας από την αιτιολογική σκέψη 8 και από την τροπολογία 5, 
της οποίας αποτελεί την παραλλαγή

Τροπολογία 361
Balázs Hidvéghi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ α) σε άλλη τρίτη χώρα στην οποία θα 
γίνει δεκτός-ή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι επί του παρόντος η αποτελεσματικότητα των επιστροφών είναι πολύ χαμηλή, ως 
έσχατη λύση (ιδίως εάν ο επιστρέφων δεν συνεργάζεται), θα πρέπει να είναι δυνατή η 
επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα, η 
οποία θα τους δεχτεί. Η τροπολογία αυτή απορρέει από την αιτιολογική σκέψη 12 και το 
άρθρο 7 που αφορούν τις υποχρεώσεις συνεργασίας των επιστρεφόντων, διότι περιλαμβάνει 
επίσης στον ορισμό της επιστροφής μια ακόμα δυνατότητα που συνδέεται στενά με την έλλειψη 
συνεργασίας.

Τροπολογία 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο - γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β)  ως έσχατη λύση (εάν η επιστροφή 
σε τρίτη χώρα που αναφέρεται στα 
στοιχεία α) έως δ) δεν μπορεί να 
επιβληθεί λόγω έλλειψης συνεργασίας στη 
διαδικασία επιστροφής, είτε εκ μέρους 
της τρίτης χώρας είτε εκ μέρους του 
υπηκόου τρίτης χώρας), σε οποιαδήποτε 
τρίτη χώρα με την οποία υπάρχει 
ενωσιακή ή διμερής συμφωνία βάσει της 
οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται 
δεκτός και επιτρέπεται να παραμείνει, 
εφόσον είναι σεβαστοί οι διεθνείς κανόνες 
περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα 
με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα και εφόσον οι 
διεθνείς, ευρωπαϊκοί ή εθνικοί κανόνες 
δεν εμποδίζουν την επιστροφή. Όταν η 
επιστροφή πραγματοποιείται σε τρίτη 
χώρα, η οποία έχει κοινά σύνορα με 
κράτος μέλος, απαιτείται προηγούμενη 
συμφωνία του εν λόγω κράτους μέλους, 
πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων 
για οποιαδήποτε τέτοια διμερή συμφωνία. 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απορρέει απευθείας από την αιτιολογική σκέψη 8 και από την τροπολογία 5, 
της οποίας αποτελεί την παραλλαγή

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «απόφαση επιστροφής»: διοικητική 
ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την 
οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως 
παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης 
χώρας και του επιβάλλεται ή αναφέρεται 
υποχρέωση επιστροφής,

4. «απόφαση επιστροφής»: διοικητική 
ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την 
οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως 
παράτυπη η παραμονή υπηκόου τρίτης 
χώρας και του επιβάλλεται ή αναφέρεται 
υποχρέωση επιστροφής,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «απαγόρευση εισόδου»: διοικητική 
ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την 
οποία απαγορεύεται η είσοδος και η 
παραμονή στο έδαφος των κρατών μελών 
για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
συνοδευόμενη από απόφαση επιστροφής,

6. «απαγόρευση εισόδου»: διοικητική 
ή δικαστική απόφαση ή πράξη με την 
οποία απαγορεύεται η είσοδος και η 
παραμονή στο έδαφος των κρατών μελών 
για ορισμένο χρονικό διάστημα,
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Συνάφεια ιδίως με την αιτιολογική σκέψη 25. Η απαγόρευση εισόδου δεν συνοδεύεται 
απαραίτητα από απόφαση επιστροφής.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων οριζομένων από 
το δίκαιο, οι οποίοι οδηγούν στην εικασία 
ότι υπήκοος τρίτης χώρας υποκείμενος σε 
διαδικασίες επιστροφής μπορεί να 
διαφύγει,

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η 
αποδεδειγμένη ύπαρξη συγκεκριμένων 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών και ειδικών κριτηρίων 
αυστηρά οριζομένων από το δίκαιο, οι 
οποίοι οδηγούν στην εικασία ότι υπήκοος 
τρίτης χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες 
επιστροφής μπορεί να διαφύγει,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στο άρθρο 6 σχετικά με τον κίνδυνο διαφυγής. Αυτός ο προτεινόμενος ορισμός είναι πιο 
ακριβής, θα επιφέρει ασφάλεια δικαίου και ευθυγραμμίζεται με τη θέση του Κοινοβουλίου 
σχετικά με άλλα ζητήματα, όπως το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ).

Τροπολογία 366
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων οριζομένων από 
το δίκαιο, οι οποίοι οδηγούν στην εικασία 

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η 
αποδεδειγμένη ύπαρξη λόγων, σε ατομική 
περίπτωση, βάσει ειδικών και 
αντικειμενικών κριτηρίων αυστηρά 
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ότι υπήκοος τρίτης χώρας υποκείμενος σε 
διαδικασίες επιστροφής μπορεί να 
διαφύγει,

οριζομένων από το δίκαιο, οι οποίοι 
οδηγούν στην εικασία ότι υπήκοος τρίτης 
χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες 
επιστροφής μπορεί να διαφύγει,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
τροπολογία για τη διαγραφή του άρθρου 6 σχετικά με τον κίνδυνο διαφυγής.

Τροπολογία 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων οριζομένων από 
το δίκαιο, οι οποίοι οδηγούν στην εικασία 
ότι υπήκοος τρίτης χώρας υποκείμενος σε 
διαδικασίες επιστροφής μπορεί να 
διαφύγει,

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων οριζομένων από 
την παρούσα οδηγία, οι οποίοι οδηγούν 
στην εικασία ότι υπήκοος τρίτης χώρας 
υποκείμενος σε διαδικασίες επιστροφής 
μπορεί να διαφύγει,

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 368
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων οριζομένων από 

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
σαφών δεικτών, σε ατομική περίπτωση, 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 
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το δίκαιο, οι οποίοι οδηγούν στην εικασία 
ότι υπήκοος τρίτης χώρας υποκείμενος σε 
διαδικασίες επιστροφής μπορεί να 
διαφύγει,

οριζομένων από το δίκαιο, οι οποίοι 
οδηγούν στην εικασία ότι υπήκοος τρίτης 
χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες 
επιστροφής μπορεί να διαφύγει,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη διότι συνδέεται με την εσωτερική λογική του κειμένου, 
ιδίως στο άρθρο 6 σχετικά με τον κίνδυνο διαφυγής, παρέχοντας έναν ακριβέστερο ορισμό.

Τροπολογία 369
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων οριζομένων από 
το δίκαιο, οι οποίοι οδηγούν στην εικασία 
ότι υπήκοος τρίτης χώρας υποκείμενος σε 
διαδικασίες επιστροφής μπορεί να 
διαφύγει,

7. «κίνδυνος διαφυγής»: η ύπαρξη 
λόγων, σε ατομική περίπτωση, βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων, οι οποίοι 
οδηγούν στην εικασία ότι υπήκοος τρίτης 
χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες 
επιστροφής μπορεί να διαφύγει,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο νόμος δεν μπορεί να προβλέψει όλα τα αντικειμενικά κριτήρια.

Τροπολογία 370
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «οικειοθελής αναχώρηση»: η 
τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται για τον 

8. «οικειοθελής αναχώρηση»: η 
τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
επιστροφής, ως αποτέλεσμα 
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σκοπό αυτό στην απόφαση επιστροφής, τεκμηριωμένης απόφασης την οποία 
λαμβάνει ελεύθερα ο ενδιαφερόμενος 
απουσία σωματικής, ψυχολογικής ή 
ουσιώδους πίεσης για οικειοθελή 
επιστροφή ή για εγγραφή σε πρόγραμμα 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς 
επιστροφής και επανένταξης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 14 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση.

Τροπολογία 371
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «ευάλωτα άτομα»: ανήλικοι, μη 
συνοδευόμενοι ανήλικοι, μειονεκτούντα 
άτομα, ηλικιωμένοι, έγκυοι, μόνοι γονείς 
που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα και 
θύματα βασανιστηρίων, βιασμών ή άλλης 
σοβαρής μορφής ψυχολογικής, 
σωματικής ή σεξουαλικής βίας.

9. «άτομα σε ευάλωτη κατάσταση»: 
άτομα με μειωμένη ικανότητα να 
αντισταθούν, να αντιμετωπίσουν ή να 
ανακάμψουν από τη βία, την 
εκμετάλλευση, την κακοποίηση ή την 
παραβίαση των δικαιωμάτων τους λόγω 
της ύπαρξης παραγόντων και 
περιστάσεων σε προσωπικό επίπεδο, σε 
επίπεδο κοινότητας, νοικοκυριού, 
διάρθρωσης και/ή κατάστασης που 
επιτείνουν τον κίνδυνο βίας, 
εκμετάλλευσης, κακοποίησης ή 
παραβίασης δικαιωμάτων και την έκθεση 
στα φαινόμενα αυτά, ή ελλείψει 
παραγόντων που προστατεύουν από τα εν 
λόγω φαινόμενα βίας, εκμετάλλευσης, 
κακοποίησης ή παραβίασης 
δικαιωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
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στην αιτιολογική σκέψη 4.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «ευάλωτα άτομα»: ανήλικοι, μη 
συνοδευόμενοι ανήλικοι, μειονεκτούντα 
άτομα, ηλικιωμένοι, έγκυοι, μόνοι γονείς 
που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα και θύματα 
βασανιστηρίων, βιασμών ή άλλης σοβαρής 
μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή 
σεξουαλικής βίας.

9. «ευάλωτα άτομα»: ανήλικοι, μη 
συνοδευόμενοι ανήλικοι, μειονεκτούντα 
άτομα, ηλικιωμένοι, έγκυοι, μόνοι γονείς 
που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, λεσβίες, 
ομοφυλόφιλα, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά 
και μεσοφυλικά άτομα, άτομα που 
ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, μη 
πιστοί και θύματα βασανιστηρίων, 
βιασμών ή άλλης σοβαρής μορφής 
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής 
και έμφυλης βίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στο άρθρο 14 σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της επιστροφής και συμπεριλαμβάνει την 
ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίδεται σε ευάλωτα άτομα. Η παρούσα τροπολογία θα 
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω ορισμού ώστε να περιλαμβάνει άτομα που μπορούν 
να βρεθούν σε σοβαρές καταστάσεις τρωτότητας, ενώ παράλληλα συνάδει με τη θέση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με άλλα ζητήματα, όπως το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (ΚΕΣΑ).

Τροπολογία 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. 10. «άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής»: κάθε έγγραφο που 
εκδίδεται από κράτος μέλος σε υπήκοο 
τρίτης χώρας που επιτρέπει στον υπήκοο 
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τρίτης χώρας να διαμένει στην 
επικράτειά του, το οποίο δεν αποτελεί 
τίτλο παραμονής κατά την έννοια του 
άρθρου 2 σημείο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/399 ούτε θεώρηση μακράς 
διάρκειας κατά την έννοια του άρθρου 2 
σημείο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1860 (κανονισμός SIS σχετικά με 
τις επιστροφές), με εξαίρεση το έγγραφο 
που αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
2013/33/ΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή απορρέει απευθείας από την αιτιολογική σκέψη 8 και από την τροπολογία 5, 
της οποίας αποτελεί την παραλλαγή

Τροπολογία 374
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την 
επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την 
επιφύλαξη διατάξεων:

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αποκλείονται διμερείς συμφωνίες με προσαρμοσμένες και αυστηρότερες 
διατάξεις.

Τροπολογία 375
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη διατάξεως 
ευνοϊκότερης για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που περιέχεται στο κεκτημένο 
της Ένωσης περί μετανάστευσης και 
ασύλου.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση ασύλου εξελίσσεται όλο και πιο ανεξέλεγκτα, δεν μπορεί να 
γίνει αποδεκτή η υποχρέωση διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης. Αυτή η παράγραφος θα 
πρέπει να διαγραφεί, διότι βρίσκεται σε αντίθεση με τον γενικό σκοπό που ορίζεται στην 
αιτιολογική σκέψη 3 σχετικά με την ανάγκη επίτευξης αποτελεσματικής επιστροφής.

Τροπολογία 376
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
κρατών μελών να θεσπίζουν ή να 
διατηρούν σε ισχύ διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία 
εφαρμόζονται, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
διατάξεις είναι συμβατές με την παρούσα 
οδηγία.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
κρατών μελών να θεσπίζουν ή να 
διατηρούν σε ισχύ διατάξεις που είναι 
ευνοϊκότερες ή πιο αυστηρές για τα 
πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται, υπό τον 
όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι 
συμβατές με την παρούσα οδηγία. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν την κυριαρχία τους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους. Ενδέχεται να 
πρέπει να είναι πιο αυστηρές από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η τροπολογία 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν κυρίαρχα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 377
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τους υπηκόους 
τρίτων χωρών που εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2, 
στοιχείο α), τα κράτη μέλη:

διαγράφεται

α) μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και το 
επίπεδο προστασίας τους να μην είναι 
λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 
(περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών 
μέτρων), το άρθρο 11 παράγραφος 2 
πρώτη περίπτωση (αναβολή της 
απομάκρυνσης), το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και 
δ),(επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και 
συνυπολογισμός των αναγκών των 
ευάλωτων ατόμων) και τα άρθρα 19 και 
20 (όροι κράτησης), και
β) τηρούν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 22 σχετικά με τη διαδικασία στα σύνορα.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και 
το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι 
λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 
(περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών 

α) μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και 
το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι 
λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 
(περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών 
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μέτρων), το άρθρο 11 παράγραφος 2 
πρώτη περίπτωση (αναβολή της 
απομάκρυνσης), το άρθρο 17 παράγραφος 
1 στοιχεία β) και δ),(επείγουσα 
υγειονομική περίθαλψη και 
συνυπολογισμός των αναγκών των 
ευάλωτων ατόμων) και τα άρθρα 19 και 20 
(όροι κράτησης), και

μέτρων), το άρθρο 11 παράγραφος 2 
πρώτη περίπτωση (αναβολή της 
απομάκρυνσης), το άρθρο 12 (επιστροφή 
και απομάκρυνση παιδιών), το άρθρο 15 
(μορφή), το άρθρο 16 (ένδικα μέσα), το 
άρθρο 17 (εγγυήσεις ενόψει της 
επιστροφής), το άρθρο 14 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και δ) (επείγουσα υγειονομική 
περίθαλψη και συνυπολογισμός των 
αναγκών των ευάλωτων ατόμων), το 
άρθρο 18 (κράτηση) και τα άρθρα 19 και 
20 (όροι κράτησης), και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 22 σχετικά με τη διαδικασία στα σύνορα. Αν και στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α) προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών 
υπηκόων τρίτων χωρών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αυτό δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει στην υποβάθμιση των προτύπων που εφαρμόζονται.

Τροπολογία 379
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και 
το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι 
λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 
(περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών 
μέτρων), το άρθρο 11 παράγραφος 2 
πρώτη περίπτωση (αναβολή της 
απομάκρυνσης), το άρθρο 17 παράγραφος 
1 στοιχεία β) και δ),(επείγουσα 
υγειονομική περίθαλψη και 
συνυπολογισμός των αναγκών των 
ευάλωτων ατόμων) και τα άρθρα 19 και 20 
(όροι κράτησης), και

α) μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και 
το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι 
λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 
(περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών 
μέτρων), το άρθρο 11 παράγραφος 2 
πρώτη περίπτωση (αναβολή της 
απομάκρυνσης), το άρθρο 12 (εκτίμηση 
του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 
και επιστροφή στον φροντιστή ή σε 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής), το 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ), 
(επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και 
συνυπολογισμός των αναγκών των 
ευάλωτων ατόμων) και τα άρθρα 19 και 20 
(όροι κράτησης), και
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η απόφαση κράτους μέλους για μη εφαρμογή των 
διατάξεων βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) εξακολουθεί να συμμορφώνεται με 
ορισμένες νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 12 και αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Το Κοινοβούλιο επισημαίνει πάντα τη 
σημασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδίως σε καταστάσεις επιστροφής παιδιών. Είναι 
σημαντικό να προβλέπει η εξαίρεση του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τηρούν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τηρούν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.

β) τηρούν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης, το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού, την οικογενειακή ζωή και 
την κατάσταση της υγείας (άρθρο 5)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 22 σχετικά με τη διαδικασία στα σύνορα. Αν και στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α) προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένων κατηγοριών 
υπηκόων τρίτων χωρών από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αυτό δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει στην υποβάθμιση των προτύπων που εφαρμόζονται.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 Μη επαναπροώθηση, συμφέρον 
του παιδιού, οικογενειακή ζωή και 
κατάσταση της υγείας

5 Συμφέρον του παιδιού, 
οικογενειακή ζωή και κατάσταση της 
υγείας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.

Τροπολογία 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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το συμφέρον του παιδιού, α) το συμφέρον του παιδιού ως 
πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις 
αποφάσεις που αφορούν ανηλίκους,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 14 για το σύστημα διαχείρισης την επιστροφής, στο πλαίσιο του οποίου 
θα πρέπει να δίνεται δέουσα προσοχή στα ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 
ανηλίκων.

Τροπολογία 384
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία, των ηλικιωμένων, των εγκύων, 
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, των 
ατόμων με σοβαρές ασθένειες, των 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των 
ατόμων που έχουν υποστεί βασανιστήρια, 
βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές 
ψυχολογικής, σωματικής η σεξουαλικής 
βίας, όπως θύματα ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 38 και στο άρθρο 14.

Τροπολογία 385
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα δικαιώματα του πληθυσμού 
τους

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η πολιτική ασύλου πρέπει να προστατεύει, όχι μόνο τον αιτούντα άσυλο, αλλά και τον 
πληθυσμό μιας χώρας. Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην αιτιολογική σκέψη 4 και στην 
τροπολογία 2 για την αιτιολογική σκέψη 4, που αναφέρεται στο άρθρο 15 της ΕΣΔΑ.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

και τηρούν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.

Τροπολογία 387
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Κίνδυνος διαφυγής

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:
α) έλλειψη εγγράφων που να 
αποδεικνύουν την ταυτότητα·
β) έλλειψη τόπου διαμονής, σταθερής 
κατοικίας ή αξιόπιστης διεύθυνσης·
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γ) έλλειψη οικονομικών πόρων·
δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος των 
κρατών μελών·
ε) μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις προς το 
έδαφος άλλου κράτους μέλους·
στ) ρητή δήλωση της πρόθεσης για μη 
συμμόρφωση με μέτρα που σχετίζονται 
με την επιστροφή τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας·
ζ) υπαγωγή σε απόφαση επιστροφής που 
έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·
η) μη συμμόρφωση με απόφαση 
επιστροφής, μεταξύ άλλων, με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης·
θ) μη συμμόρφωση με την κατά το άρθρο 
8 παράγραφος 2 απαίτηση άμεσης 
μετάβασης στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους το οποίο έχει χορηγήσει έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής·
ι) μη εκπλήρωση της υποχρέωσης 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7·
ια) προηγούμενες καταδίκες για ποινικά 
αδικήματα, μεταξύ άλλων, για σοβαρά 
ποινικά αδικήματα σε άλλο κράτος μέλος·
ιβ) ποινικές έρευνες και διαδικασίες σε 
εξέλιξη·
ιγ) χρήση πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας, καταστροφή ή 
κατ’ άλλο τρόπο διάθεση υφιστάμενων 
εγγράφων ή άρνηση παροχής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, όπως απαιτείται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·
ιδ) αντίθεση με βία ή με δόλο στις 
διαδικασίες επιστροφής·
ιε) μη συμμόρφωση με μέτρο που 
αποσκοπεί στην πρόληψη του κινδύνου 
διαφυγής που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3·
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ιστ) μη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
απαγόρευση εισόδου·
2.
Η ύπαρξη κινδύνου διαφυγής καθορίζεται 
βάσει συνολικής εκτίμησης των ειδικών 
περιστάσεων της εκάστοτε περίπτωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν 
αποδείξεις για το αντίθετο, όταν 
πληρούται ένα από τα αντικειμενικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η ύπαρξη κινδύνου διαφυγής 
καθορίζεται βάσει συνολικής εκτίμησης 
των ειδικών περιστάσεων και της 
μελλοντικής συμπεριφοράς που μπορεί να 
αναμένεται εύλογα στην εκάστοτε 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια

Or. en

Τροπολογία 389
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:

διαγράφεται

α) έλλειψη εγγράφων που να 
αποδεικνύουν την ταυτότητα·
β) έλλειψη τόπου διαμονής, σταθερής 
κατοικίας ή αξιόπιστης διεύθυνσης·
γ) έλλειψη οικονομικών πόρων·
δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος των 
κρατών μελών·
ε) μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις προς το 
έδαφος άλλου κράτους μέλους·
στ) ρητή δήλωση της πρόθεσης για μη 
συμμόρφωση με μέτρα που σχετίζονται 
με την επιστροφή τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας·
ζ) υπαγωγή σε απόφαση επιστροφής που 
έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·
η) μη συμμόρφωση με απόφαση 
επιστροφής, μεταξύ άλλων, με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης·
θ) μη συμμόρφωση με την κατά το άρθρο 
8 παράγραφος 2 απαίτηση άμεσης 
μετάβασης στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους το οποίο έχει χορηγήσει έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής·
ι) μη εκπλήρωση της υποχρέωσης 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7·
ια) προηγούμενες καταδίκες για ποινικά 
αδικήματα, μεταξύ άλλων, για σοβαρά 
ποινικά αδικήματα σε άλλο κράτος μέλος·
ιβ) ποινικές έρευνες και διαδικασίες σε 
εξέλιξη·
ιγ) χρήση πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας, καταστροφή ή 
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κατ’ άλλο τρόπο διάθεση υφιστάμενων 
εγγράφων ή άρνηση παροχής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, όπως απαιτείται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·
ιδ) αντίθεση με βία ή με δόλο στις 
διαδικασίες επιστροφής·
ιε) μη συμμόρφωση με μέτρο που 
αποσκοπεί στην πρόληψη του κινδύνου 
διαφυγής που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3·
ιστ) μη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
απαγόρευση εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 390
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Η ύπαρξη κινδύνου διαφυγής 
καθορίζεται βάσει συνολικής εκτίμησης 
των ειδικών περιστάσεων της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
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περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο 
θεωρείται χρήσιμο από τα κράτη μέλη:

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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.

Τροπολογία 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
είναι:

Or. it

Τροπολογία 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έλλειψη εγγράφων που να 
αποδεικνύουν την ταυτότητα·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έλλειψη εγγράφων που να 
αποδεικνύουν την ταυτότητα·

διαγράφεται
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Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έλλειψη εγγράφων που να 
αποδεικνύουν την ταυτότητα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί αιτούντες άσυλο και άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορεί να μην είναι πάντα σε θέση 
να παρέχουν τέτοιου είδους έγγραφα. Για παράδειγμα, τα έγγραφα αυτά μπορεί να έχουν χαθεί ή 
κλαπεί. Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο που να καταδεικνύει κίνδυνο 
διαφυγής. Δεν αποτελεί κριτήριο που να βοηθά στην πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έλλειψη τόπου διαμονής, 
σταθερής κατοικίας ή αξιόπιστης 
διεύθυνσης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απουσία τέτοιου είδους τόπου διαμονής, σταθερής κατοικίας ή «αξιόπιστης διεύθυνσης» μπορεί 
να ισχύει συχνά, εκθέτοντας έτσι δυνητικά μεγάλο αριθμό ατόμων στο ενδεχόμενο κράτησης, 
και η έλλειψη στέγης δεν αποτελεί από μόνη της αξιόπιστο κριτήριο για την εκτίμηση του 
μελλοντικού κινδύνου διαφυγής.
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Τροπολογία 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έλλειψη τόπου διαμονής, 
σταθερής κατοικίας ή αξιόπιστης 
διεύθυνσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έλλειψη οικονομικών πόρων· διαγράφεται

Or. it

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έλλειψη οικονομικών πόρων· διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έλλειψη οικονομικών πόρων· διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο η έλλειψη οικονομικών πόρων συνιστά αξιόπιστο κριτήριο 
εκτίμησης του μελλοντικού κινδύνου διαφυγής. Για την ακρίβεια, για να διαφύγει κάποιος 
χρειάζονται συχνά ακριβώς οικονομικοί πόροι.

Τροπολογία 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος 
των κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος 
των κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάλογα με την ερμηνεία των κρατών μελών, αυτό θα μπορούσε να καλύπτει όλους ουσιαστικά 
τους αιτούντες άσυλο που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα. Συνεπώς, θα καταστήσει δυνατή τη 
δυνητική κράτηση μεγάλων ομάδων αιτούντων άσυλο. Επιπλέον, τέτοιου είδους είσοδος στο 
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παρελθόν δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο για την εκτίμηση του μελλοντικού κινδύνου 
διαφυγής.

Τροπολογία 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος 
των κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος των 
κρατών μελών·

δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος των 
κρατών μελών ή σύλληψη ή ανακοπή της 
πορείας για παράτυπη διέλευση, από 
ξηράς, θάλασσας ή αέρος, των 
εξωτερικών συνόρων κράτους μέλους·

Or. fr

Τροπολογία 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις 
προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις 
προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους·

ε) μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις 
προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους, 
μεταξύ άλλων η διέλευση μέσω τρίτης 
χώρας ή η σχετική απόπειρα·

Or. fr

Τροπολογία 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ρητή δήλωση της πρόθεσης για μη 
συμμόρφωση με μέτρα που σχετίζονται με 
την επιστροφή τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας·

στ) ρητή δήλωση της πρόθεσης για μη 
συμμόρφωση με το σύνολο των μέτρων 
που σχετίζονται με την επιστροφή τα οποία 
εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας ή ενέργειες που καταδεικνύουν 
σαφώς την πρόθεση μη συμμόρφωσης με 
το σύνολο των μέτρων· 

Or. fr

Τροπολογία 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ζ) υπαγωγή σε απόφαση επιστροφής 
που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) υπαγωγή σε απόφαση επιστροφής 
που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·

ζ) υπαγωγή σε απόφαση επιστροφής 
που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, 
εάν δεν έχει δοθεί συγκατάθεση για 
διέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 5·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη συμπληρώνεται σύμφωνα με τις τροπολογίες στο άρθρο 9 
παράγραφος 5.

Τροπολογία 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) μη συμμόρφωση με την κατά το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 απαίτηση άμεσης 
μετάβασης στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους το οποίο έχει χορηγήσει έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) μη συμμόρφωση με την κατά το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 απαίτηση άμεσης 
μετάβασης στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους το οποίο έχει χορηγήσει έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής·

θ) μη συμμόρφωση με την κατά το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 απαίτηση 
μετάβασης στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους το οποίο έχει χορηγήσει έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής·

Or. en

Τροπολογία 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) μη εκπλήρωση της υποχρέωσης 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) μη εκπλήρωση της υποχρέωσης 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής, όπως 

διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 7·

Or. it

Τροπολογία 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) προηγούμενες καταδίκες για 
ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων, για 
σοβαρά ποινικά αδικήματα σε άλλο κράτος 
μέλος·

ια) προηγούμενες καταδίκες για 
ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων, για 
σοβαρά ποινικά αδικήματα σε άλλο κράτος 
μέλος, σε περίπτωση που κάποιος δεν 
εξέτινε την ποινή πλήρως·

Or. it

Τροπολογία 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) προηγούμενες καταδίκες για 
ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων, για 
σοβαρά ποινικά αδικήματα σε άλλο κράτος 
μέλος·

ια) προηγούμενες καταδίκες για 
σοβαρά ποινικά αδικήματα σε κράτος 
μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταδίκη για ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων των πταισμάτων, δεν αποτελεί από 
μόνη της αξιόπιστο αντικειμενικό δείκτη για τη διαπίστωση του μελλοντικού κινδύνου διαφυγής. 
Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο όταν υφίσταται καταδίκη για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Αυτό δεν 
θα πρέπει να ισχύει μόνο για καταδίκες τέτοιου είδους σε άλλα κράτη μέλη αλλά για καταδίκες 
σε όλα τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 418
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) προηγούμενες καταδίκες για 
ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων, για 
σοβαρά ποινικά αδικήματα σε άλλο 
κράτος μέλος·

ια) προηγούμενες καταδίκες για 
ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων σε άλλο 
κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ποινικές έρευνες και διαδικασίες 
σε εξέλιξη·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποινικές έρευνες και διαδικασίες σε εξέλιξη μπορεί να αποτελούν εύλογο λόγο για την 
επιβολή περιορισμών ή ακόμα και για κράτηση. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να τύχει 
νομοθετικής ρύθμισης στην παρούσα οδηγία. Βάσει του εθνικού ποινικού δικαίου, υπάρχουν 
επαρκείς λόγοι για την επιβολή περιορισμών ή για κράτηση σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τροπολογία 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) χρήση πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας, καταστροφή ή 
κατ’ άλλο τρόπο διάθεση υφιστάμενων 

διαγράφεται
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εγγράφων ή άρνηση παροχής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, όπως απαιτείται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) χρήση πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας, καταστροφή ή 
κατ’ άλλο τρόπο διάθεση υφιστάμενων 
εγγράφων ή άρνηση παροχής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, όπως απαιτείται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·

ιγ) χρήση πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας, ταξιδιωτικών 
εγγράφων, τίτλων διαμονής ή θεωρήσεων 
ή εγγράφων που δικαιολογούν τις 
προϋποθέσεις εισόδου, καταστροφή ή 
κατ’ άλλο τρόπο διάθεση υφιστάμενων 
εγγράφων, χρήση ψευδωνύμων με δόλια 
πρόθεση, κοινοποίηση άλλων ψευδών 
πληροφοριών προφορικά ή γραπτώς, ή 
άρνηση παροχής βιομετρικών δεδομένων, 
όπως απαιτείται από το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο·

Or. fr

Τροπολογία 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) χρήση πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας, καταστροφή ή 
κατ’ άλλο τρόπο διάθεση υφιστάμενων 
εγγράφων ή άρνηση παροχής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, όπως απαιτείται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·

ιγ) καταστροφή ή κατ’ άλλο τρόπο 
διάθεση υφιστάμενων εγγράφων ή άρνηση 
παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως 
απαιτείται από το ενωσιακό ή το εθνικό 
δίκαιο·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων ταυτότητας δεν αποτελεί από μόνη της 
αξιόπιστο αντικειμενικό δείκτη για τη στοιχειοθέτηση μελλοντικού κινδύνου διαφυγής. 
Επιπλέον, πολλοί αιτούντες άσυλο δεν έχουν εναλλακτική πέρα από τη χρήση πλαστών ή 
παραποιημένων εγγράφων ταυτότητας προκειμένου να δραπετεύσουν από τη χώρα καταγωγής 
τους. Ωστόσο, η σκόπιμη καταστροφή ή διάθεση τέτοιων εγγράφων μπορεί να αποτελέσει 
αντικειμενικό παράγοντα για τη στοιχειοθέτηση μελλοντικού κινδύνου διαφυγής.

Τροπολογία 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) αντίθεση με βία ή με δόλο στις 
διαδικασίες επιστροφής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) μη συμμόρφωση με μέτρο που 
αποσκοπεί στην πρόληψη του κινδύνου 
διαφυγής που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) μη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
απαγόρευση εισόδου·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) μη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
απαγόρευση εισόδου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) μη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
απαγόρευση εισόδου·

ιστ) μη συμμόρφωση με έγκυρη 
απαγόρευση εισόδου·

Or. fr

Τροπολογία 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ α)  κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
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ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν πρόσθετα αντικειμενικά 
κριτήρια στην εθνική νομοθεσία τους.

Or. fr

Τροπολογία 430
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ύπαρξη κινδύνου διαφυγής 
καθορίζεται βάσει συνολικής εκτίμησης 
των ειδικών περιστάσεων της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν 
αποδείξεις για το αντίθετο, όταν 
πληρούται ένα από τα αντικειμενικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Or. en

Τροπολογία 431
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ύπαρξη κινδύνου διαφυγής καθορίζεται 
βάσει συνολικής εκτίμησης των ειδικών 
περιστάσεων της εκάστοτε περίπτωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών 
κριτηρίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Η ύπαρξη κινδύνου διαφυγής καθορίζεται 
βάσει συνολικής εκτίμησης των ειδικών 
περιστάσεων της εκάστοτε περίπτωσης, 
λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών 
κριτηρίων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 1β.

Or. fr

Τροπολογία 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν 
αποδείξεις για το αντίθετο, όταν 
πληρούται ένα από τα αντικειμενικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή απομακρύνεται από την αρχή που υποστηρίζει ότι θα πρέπει πάντα να 
διενεργείται ατομική αξιολόγηση του κινδύνου διαφυγής, εισάγοντας αυτόματη στοιχειοθέτηση 
κινδύνου διαφυγής για συγκεκριμένους λόγους.

Τροπολογία 433
Isabel Santos

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν 
αποδείξεις για το αντίθετο, όταν 
πληρούται ένα από τα αντικειμενικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις 
για το αντίθετο, όταν πληρούται ένα από 
τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις 
για το αντίθετο, όταν πληρούται ένα από 
τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
δ), ε), στ), ζ), η), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) 
και ιζ).

Or. fr

Τροπολογία 435
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις 
για το αντίθετο, όταν πληρούται ένα από 

Τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν κίνδυνο 
διαφυγής σε συγκεκριμένη περίπτωση, 
εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις για το 
αντίθετο, όταν πληρούται ένα από τα 
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τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

αντικειμενικά κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία στ), ζ), η), θ), 
ι), ια), ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Or. en

Τροπολογία 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις 
για το αντίθετο, όταν πληρούται ένα από 
τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις 
για το αντίθετο, όταν πληρούται ένα από 
τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
ια), ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι, παραδείγματος χάριν, αποδεδειγμένο ότι υπήκοος τρίτης χώρας που έχει καταδικαστεί 
για σοβαρό ποινικό αδίκημα σε άλλο κράτος μέλος έχει μετακινηθεί μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις 
για το αντίθετο, όταν πληρούται ένα από 
τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν αποδείξεις 
για το αντίθετο, όταν πληρούται ένα από 
τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
ιγ), ιδ) και ιε).
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Or. it

Τροπολογία 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 Υποχρέωση συνεργασίας 7 Υποχρέωση συνεργασίας εκ 
μέρους των υπηκόων τρίτων χωρών

Or. fr

Τροπολογία 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση συνεργασίας Ενημέρωση και συνεργασία

Or. en

Τροπολογία 440
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση συνεργασίας Παροχή πληροφοριών

Or. en

Τροπολογία 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση συνεργασίας Συνεργασία

Or. en

Τροπολογία 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής, εκτός εάν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να 
τεκμηριώσει ότι θα φύγει χωρίς βοήθεια. 
Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 443
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής, εκτός εάν ο 
υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να 
τεκμηριώσει ότι θα φύγει χωρίς βοήθεια. 
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Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα 
ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 444
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
ενημέρωση στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που είναι σε διαδικασία επιστροφής, σε 
γλώσσα την οποία κατανοούν, σε 
συνοπτική, διαφανή, εύληπτη και εύκολα 
προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας 
σαφή και απλή διατύπωση, σχετικά με τα 
στάδια των διαδικασιών επιστροφής. Η 
παρεχόμενη ενημέρωση περιλαμβάνει 
ιδίως τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ των υπηκόων τρίτων 
χωρών και των αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
παρέχονται στους υπηκόους τρίτων 
χωρών σε γλώσσα την οποία κατανοούν.

Or. en
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Τροπολογία 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
που διευκολύνουν την αμοιβαία 
συνεργασία και παροχή πληροφοριών 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των 
υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναγνωρίζει τη σημασία της αμοιβαίας παροχής πληροφοριών και της 
συνεργασίας κατά τη διαδικασία επιστροφής. Είναι, συνεπώς, περισσότερο ισορροπημένη από 
την πρόταση της Επιτροπής, η οποία επιβάλλει μόνο υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης χώρας. Η 
αμοιβαία παροχή πληροφοριών και η συνεργασία έχουν καθοριστική σημασία για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη διαδικασία επιστροφής, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά της 
και δίνοντας τη δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές περιστάσεις που αφορούν τον 
υπήκοο τρίτης χώρας.

Τροπολογία 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται τώρα σε μια νέα και περισσότερο ισορροπημένη 
τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας·

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
πραγματικής ηλικίας τους, μέσω οστικών 
ή οδοντιατρικών τεστ·

Or. fr

Τροπολογία 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας·

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας και, εάν ζητηθεί, το καθήκον 
απόδειξης των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν·

Or. fr

Τροπολογία 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας·

α) τη συνεργασία των υπηκόων 
τρίτων χωρών για την παροχή όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 451
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας·

α) επισκόπηση και επεξήγηση των 
διαφόρων σταδίων της διαδικασίας 
επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 452
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το καθήκον παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τις τρίτες χώρες 
διέλευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το καθήκον παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τις τρίτες χώρες 
διέλευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το καθήκον παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τις τρίτες χώρες 
διέλευσης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται τώρα σε μια νέα και περισσότερο ισορροπημένη 
τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το καθήκον παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τις τρίτες χώρες 
διέλευσης·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 456
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το καθήκον παροχής πληροφοριών 
σχετικά με τις τρίτες χώρες διέλευσης·

β) το καθήκον παροχής πληροφοριών 
σχετικά με τις τρίτες χώρες διέλευσης και 
τα άτομα επικοινωνίας ή τους οδηγούς·

Or. ro

Τροπολογία 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το καθήκον παρουσίας και 
διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διαδικασιών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται τώρα σε μια νέα και περισσότερο ισορροπημένη 
τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

Τροπολογία 458
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το καθήκον παρουσίας και 
διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια 

διαγράφεται
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των διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το καθήκον παρουσίας και 
διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαδικασιών·

γ) το καθήκον παροχής αξιόπιστης 
διεύθυνσης στις αρμόδιες αρχές, υπό τη 
μορφή και εντός του χρονοδιαγράμματος 
που ορίζει η εθνική νομοθεσία, και το 
καθήκον παρουσίας και διαθεσιμότητας 
καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών·

Or. fr

Τροπολογία 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το καθήκον παρουσίας και 
διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαδικασιών·

γ) τη διαθεσιμότητα των υπηκόων 
τρίτων χωρών καθ’ όλη τη διάρκεια των 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 461
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1214327EL.docx 217/382 PE658.738v01-00

EL

γ α) γνώση των συνεπειών της μη 
συμμόρφωσης προς την υποχρέωση 
επιστροφής σε συνέχεια απόφασης 
επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 462
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) γνώση του χρονικού πλαισίου της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεχόμενων προθεσμιών τις οποίες οι 
αρμόδιες αρχές οφείλουν να τηρήσουν, 
συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης 
για τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση: Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται τώρα σε μια νέα και περισσότερο ισορροπημένη 
τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 464
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης 
για τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης 
για τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης για 
τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου.

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης για 
τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου, το καθήκον παροχής όλων των 
πληροφοριών και των δηλώσεων που 
απαιτούνται για την απόκτηση τέτοιου 
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εγγράφου, και το καθήκον συνεργασίας με 
τις εν λόγω αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης για 
τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου.

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης για 
τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου, και συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις που αφορούν τυχόν ιατρική 
πάθησή του/της, όπως ορίζεται από τη 
χώρα καταγωγής·

Or. en

Τροπολογία 468
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης για 
τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου.

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης για 
τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου, και συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις που αφορούν τυχόν ιατρική 
πάθησή του/της, όπως ορίζεται από τη 
χώρα καταγωγής·

Or. en

Τροπολογία 469
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σαφή επισκόπηση των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής για να ασκηθεί 
προσφυγή ή να κατατεθεί αίτηση 
επανεξέτασης αποφάσεων που 
σχετίζονται με την επιστροφή ή την 
κράτηση, όπως αναφέρεται στα άρθρα 15 
και 18α, και του δικαιώματος σε δωρεάν 
νομική συνδρομή και διερμηνεία·

Or. en

Τροπολογία 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α)  το καθήκον αυτοπρόσωπης 
παρουσίας, εάν και όταν απαιτείται για 
τον σκοπό αυτό, ενώπιον των αρμόδιων 
εθνικών αρχών και των αρμόδιων αρχών 
τρίτων χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 471
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) γνώση του αποτελέσματος των 
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αποφάσεων επιστροφής ή κράτησης που 
αναφέρονται στα άρθρα 15 και 18, των 
λόγων της απόφασης αυτής, καθώς και 
των στοιχείων που συνεκτιμήθηκαν για 
τους σκοπούς της απόφασης, καθώς και 
των προθεσμιών και του τρόπου 
προσβολής της απόφασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, την ηλικία, την 
χώρα ή τις χώρες και τον τόπο ή τους 
τόπους προηγούμενης διαμονής, τα 
δρομολόγια που ακολούθησε και έγγραφα 
σε σχέση με το ταξίδι.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 473
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, την ηλικία, την 

διαγράφεται
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χώρα ή τις χώρες και τον τόπο ή τους 
τόπους προηγούμενης διαμονής, τα 
δρομολόγια που ακολούθησε και έγγραφα 
σε σχέση με το ταξίδι.

Or. en

Τροπολογία 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, την ηλικία, την 
χώρα ή τις χώρες και τον τόπο ή τους 
τόπους προηγούμενης διαμονής, τα 
δρομολόγια που ακολούθησε και έγγραφα 
σε σχέση με το ταξίδι.

2. (1) Ο υπήκοος τρίτης χώρας 
ενημερώνει, στον βαθμό που το 
επιτρέπουν η γνώση και οι ικανότητές 
του, τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα 
στοιχεία που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητάς του, συμπεριλαμβανομένων, 
όταν είναι διαθέσιμα, των εγγράφων που 
αφορούν την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, 
την ηλικία, την χώρα ή τις χώρες και τον 
τόπο ή τους τόπους προηγούμενης 
διαμονής, τα δρομολόγια που ακολούθησε 
και έγγραφα σε σχέση με το ταξίδι. Ο 
υπήκοος τρίτης χώρας παραμένει επίσης 
παρών και διαθέσιμος καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας και, στον 
βαθμό του εφικτού και εφόσον δεν 
τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα ή η 
ασφάλειά του/της, συνεργάζεται 
υποβάλλοντας αίτημα για λήψη έγκυρου 
ταξιδιωτικού εγγράφου στις αρμόδιες 
αρχές των τρίτων χωρών.

Or. en

Τροπολογία 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, την ηλικία, την 
χώρα ή τις χώρες και τον τόπο ή τους 
τόπους προηγούμενης διαμονής, τα 
δρομολόγια που ακολούθησε και έγγραφα 
σε σχέση με το ταξίδι.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, την ηλικία και 
το μέσο εξακρίβωσης της ηλικίας που 
έχει δηλωθεί μετά από τεστ οστικό ή 
οδοντιατρικό, την χώρα ή τις χώρες και 
τον τόπο ή τους τόπους προηγούμενης 
διαμονής, τα δρομολόγια που ακολούθησε 
και έγγραφα σε σχέση με το ταξίδι, καθώς 
και κάθε άλλο στοιχείο που τα κράτη 
μέλη θεωρούν χρήσιμο.

Or. fr

Τροπολογία 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, την ηλικία, την 
χώρα ή τις χώρες και τον τόπο ή τους 
τόπους προηγούμενης διαμονής, τα 
δρομολόγια που ακολούθησε και έγγραφα 
σε σχέση με το ταξίδι.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, τον τόπο και 
την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα ή τις 
χώρες και τον τόπο ή τους τόπους 
προηγούμενης διαμονής, τα δρομολόγια 
που ακολούθησαν και έγγραφα σε σχέση 
με το ταξίδι, καθώς και τα βιομετρικά 
τους δεδομένα.

Or. fr
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Τροπολογία 477
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών γραπτώς σε 
συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και 
εύκολα προσβάσιμη μορφή, 
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, 
βάσει τυποποιημένου προτύπου που 
αναπτύσσεται από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής, και σε γλώσσα που ο 
αιτών κατανοεί. Στις περιπτώσεις που 
κρίνεται αναγκαίο, αυτές οι πληροφορίες 
παρέχονται επίσης προφορικά και σε 
οπτική μορφή μέσω μαγνητοσκοπήσεων 
ή πικτογραμμάτων και λαμβάνουν υπόψη 
τις ατομικές περιστάσεις, ιδίως όσον 
αφορά τα ευάλωτα άτομα. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον σαφή επισκόπηση της 
διαδικασίας επιστροφής, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, τις συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης με υποχρέωση επιστροφής 
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σε συνέχεια απόφασης επιστροφής και τα 
στοιχεία επικοινωνίας των μη 
κυβερνητικών και διεθνών οργανώσεων 
που μπορούν να παράσχουν συμβουλές, 
καθώς και τις επιλογές για βιώσιμες 
επιστροφές, όπως μέτρα στήριξης και 
επανένταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό ορίζονται περισσότερο συγκεκριμένα στοιχεία και μορφότυποι των 
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τις θέσεις του ΕΚ 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών στο ΚΕΣΑ και σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί 
στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου.

Τροπολογία 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Στην περίπτωση των 
παιδιών, οι πληροφορίες παρέχονται με 
φιλικό προς το παιδί τρόπο και σε 
γλώσσα που τα παιδιά κατανοούν, 
παρουσία υπεύθυνων προστασίας 
παιδιών ή του κηδεμόνα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πρωταρχικό μέλημα είναι πάντα το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού, θα πρέπει να ορίζεται κηδεμόνας για τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά 
τους και τα ασυνόδευτα παιδιά. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στο εγχειρίδιο του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επιτροπεία για 
παιδιά τα οποία στερούνται τη γονική φροντίδα, σ. 26 κ.ε.
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Τροπολογία 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
διαδικασίες για την παροχή των 
πληροφοριών αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 481
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όλες οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
παρέχονται εγκαίρως ώστε ο υπήκοος 
τρίτης χώρας να είναι σε θέση να ασκεί 
τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι 
πληροφορίες παρέχονται τόσο προφορικά 
όσο και γραπτά. Στην περίπτωση 
ανηλίκων, οι πληροφορίες παρέχονται με 
φιλικό προς το παιδί τρόπο από 
προσωπικό που έχει καταρτιστεί 
καταλλήλως μεταξύ άλλων και σε σχέση 
με το ενωσιακό δίκαιο και το διεθνές 
δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
καθώς και με το ενωσιακό και το διεθνές 
δίκαιο για τους πρόσφυγες, και με τη 
συμμετοχή μελών της οικογένειας ή του 
κηδεμόνα.
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Or. en

Τροπολογία 482
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη καθιστούν 
διαθέσιμα γενικά ενημερωτικά φυλλάδια 
με τα οποία εξηγούνται τα κύρια στοιχεία 
της διαδικασίας επιστροφής, τόσο σε 
προφορική όσο και σε γραπτή μορφή.

Or. en

Τροπολογία 483
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη θέτουν στη 
διάθεση του υπηκόου τρίτης χώρας τη 
συνδρομή κοινωνικού λειτουργού για να 
τον/την βοηθά κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 484
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που είναι σε 
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διαδικασία επιστροφής τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τα στοιχεία 
επικοινωνίας οργανώσεων που παρέχουν 
νομικές ή άλλες συμβουλές. Νομικές ή 
άλλες συμβουλές θα πρέπει να παρέχονται 
συστηματικά και σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, μεταξύ άλλων και σχετικά 
με τα ένδικα μέσα.

Or. en

Τροπολογία 485
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται 
σε διαδικασία επιστροφής πρόσβαση σε 
υγειονομική περίθαλψη και σε όλες τις 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες που 
χρειάζονται.

Or. en

Τροπολογία 486
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Δικαίωμα ακρόασης

Πριν από την έγκριση μιας απόφασης 
επιστροφής, χορηγείται στον υπήκοο 
τρίτης χώρας το δικαίωμα ακρόασης, 
προκειμένου να ληφθούν ιδίως υπόψη:
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α) η νόμιμη ή παράτυπη διαμονή του 
υπηκόου τρίτης χώρας·
β) όλες οι περιστάσεις που επηρεάζουν 
την υποχρέωση έκδοσης απόφασης 
επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφοι 2, 3, 4 και 5·
γ) η προσωπική και οικογενειακή 
κατάσταση·
δ) η προθυμία οικειοθελούς αναχώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 9·
ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια, προκειμένου να αποφευχθεί 
η παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδίως της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, του δικαιώματος στον 
σεβασμό της οικογενειακής ζωής, καθώς 
και του βέλτιστου συμφέροντος του 
παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να θεσπίσει το δικαίωμα ακρόασης του υπηκόου τρίτης χώρας 
που υπόκειται σε απόφαση επιστροφής, όπως αναγνωρίστηκε από το ΔΕΕ στην υπόθεση C-
249/13, Boudjlida, και στην υπόθεση C-82/16, K.A.

Τροπολογία 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
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συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 488
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Or. en

Τροπολογία 489
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για υπηκόους τρίτης χώρας 
που διαμένουν παράνομα στο έδαφός τους, 
με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.

1. Τα κράτη μέλη, πριν από την 
έκδοση απόφασης επιστροφής για 
υπηκόους τρίτης χώρας που διαμένουν 
παράτυπα στο έδαφός τους, με την 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5, 
ελέγχουν πάντα εάν το καθεστώς του 
ατόμου αυτού θα μπορούσε να 
νομιμοποιηθεί βάσει των υφιστάμενων 
δεσμών του/της με το κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 490
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για υπηκόους τρίτης χώρας 
που διαμένουν παράνομα στο έδαφός τους, 
με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2έως 5.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής και εντολή κράτησης για 
υπηκόους τρίτης χώρας που διαμένουν 
παράνομα στο έδαφός τους, με την 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις επιστροφής χωρίς εντολή κράτησης παραμένουν κενό γράμμα στη συντριπτική 
πλειονότητα των υποθέσεων σήμερα. Εκεί είναι που αποτυγχάνει η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. 
Η τροπολογία ακολουθεί τη σύσταση στην αιτιολογική σκέψη 28 όσον αφορά τη μη 
παρακώλυση της προετοιμασίας επιστροφής.

Τροπολογία 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για υπηκόους τρίτης χώρας 
που διαμένουν παράνομα στο έδαφός τους, 
με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2έως 5.

1. Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής για υπηκόους τρίτης χώρας 
που διαμένουν παρατύπως στο έδαφός 
τους, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 
5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 492
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι 
οποίοι διαμένουν παρανόμως στο έδαφος 
κράτους μέλους και διαθέτουν έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής και έχει εκδοθεί 
από άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται να 
μεταβαίνουν αμέσως στο έδαφος αυτού 
του άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης του υπηκόου τρίτης 
χώρας με την παρούσα απαίτηση ή όταν 
η άμεση αναχώρηση του υπηκόου τρίτης 
χώρας απαιτείται από λόγους εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι 
οποίοι διαμένουν παρανόμως στο έδαφος 
κράτους μέλους και διαθέτουν έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής και έχει εκδοθεί από 
άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται να 
μεταβαίνουν αμέσως στο έδαφος αυτού 
του άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης του υπηκόου τρίτης 
χώρας με την παρούσα απαίτηση ή όταν η 
άμεση αναχώρηση του υπηκόου τρίτης 

2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι 
οποίοι διαμένουν παρατύπως στο έδαφος 
κράτους μέλους και διαθέτουν έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής και έχει εκδοθεί από 
άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται να 
μεταβαίνουν αμέσως στο έδαφος αυτού 
του άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης του υπηκόου τρίτης 
χώρας με την παρούσα απαίτηση ή όταν η 
άμεση αναχώρηση του υπηκόου τρίτης 
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χώρας απαιτείται από λόγους εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, εφαρμόζεται 
η παράγραφος 1.

χώρας απαιτείται από λόγους εθνικής 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, εφαρμόζεται 
η παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 494
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εν 
λόγω υπηκόου τρίτης χώρας με την 
παρούσα απαίτηση, εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 και το κράτος μέλος που 
εξέδωσε την απόφαση επιστροφής 
προβαίνει σε διαβούλευση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1860.
Όταν το κράτος μέλος που εξέδωσε τον 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής γνωστοποιεί στο 
κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση 
επιστροφής ότι διατηρεί τον εν λόγω 
τίτλο ή άδεια ή όταν δεν έχει λάβει 
απόφαση εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται από το άρθρο 10 στοιχείο ε) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1860, το εν λόγω 
κράτος μέλος υποχρεούται να δεχθεί τον 
υπήκοο τρίτης χώρας στο έδαφός του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες μόνο όσον αφορά τις διαβουλεύσεις μεταξύ 
κρατών μελών, η οδηγία θα πρέπει να θεσπίσει τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο το κράτος 
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μέλος πρέπει να δέχεται τον υπήκοο τρίτης χώρας στο έδαφός του, στοιχείο που αποτελεί λογική 
απόρροια της διαδικασίας που ξεκίνησε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1860 στις 
περιπτώσεις που δεν έχει ανακληθεί ο έγκυρος τίτλος διαμονής ή άλλη άδεια. Δεδομένου ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τις επιστροφές που αφορούν το Ισλαμικό Κράτος δημοσιεύτηκε στις 
28 Νοεμβρίου 2018, μετά την πρόταση της Επιτροπής για τις επιστροφές, είναι σημαντικό να 
συνδεθούν οι δύο φάκελοι καθώς αφορούν και οι δύο το ζήτημα των επιστροφών και για 
λόγους νομικής συνέπειας.

Τροπολογία 495
Pietro Bartolo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο 
τρίτης χώρας που διαμένει παρανόμως στο 
έδαφός τους, εφόσον άλλο κράτος μέλος 
αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο τρίτης 
χώρας δυνάμει διμερών συμφωνιών ή 
διευθετήσεων που ισχύουν  στις 13 
Ιανουαρίου 2009 . Στην περίπτωση αυτή, 
το κράτος μέλος που αναλαμβάνει τον 
συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας 
εφαρμόζει την παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο 
τρίτης χώρας που διαμένει παρανόμως στο 
έδαφός τους, εφόσον άλλο κράτος μέλος 
αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο τρίτης 
χώρας δυνάμει συμφωνιών που ισχύουν 
στις 13 Ιανουαρίου 2009. Η απόφαση του 
κράτους μέλους να μην προβεί στην 
έκδοση απόφασης επιστροφής βάσει 
διμερούς συμφωνίας πρέπει να είναι 
γραπτή και να συνοδεύεται από επαρκείς 
λόγους· πρέπει δε να λαμβάνει υπόψη όλες 
τις διαδικαστικές και ουσιαστικές 
διασφαλίσεις που προβλέπονται από την 
παρούσα οδηγία και το δίκαιο της ΕΕ. 
Τέτοιες αποφάσεις δεν επιτρέπεται ποτέ 
να επηρεάζουν την πρόσβαση στη 
διαδικασία διεθνούς προστασίας και τα 
δικαιώματα των ανηλίκων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μόνο οι συμφωνίες επανεισδοχής επιτρέπουν δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο· 
οποιαδήποτε απόφαση αποτρέπει την επιστροφή πρέπει να σέβεται όλες τις διαδικαστικές και 
ουσιαστικές διασφαλίσεις και να διασφαλίζει την αρχή των βέλτιστων συμφερόντων του 
ανηλίκου. Η τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στις αιτιολογικές 
σκέψεις 16 και 19 σχετικά με τις αποφάσεις επιστροφής και τη δυνατότητα προσφυγής 
κατ’ αυτών.
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Τροπολογία 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο 
τρίτης χώρας που διαμένει παρανόμως στο 
έδαφός τους, εφόσον άλλο κράτος μέλος 
αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο τρίτης 
χώρας δυνάμει διμερών συμφωνιών ή 
διευθετήσεων που ισχύουν στις 13 
Ιανουαρίου 2009. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος που αναλαμβάνει τον 
συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας 
εφαρμόζει την παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην 
εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο 
τρίτης χώρας που διαμένει παρατύπως στο 
έδαφός τους, εφόσον άλλο κράτος μέλος 
αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο τρίτης 
χώρας δυνάμει διμερών συμφωνιών ή 
διευθετήσεων που ισχύουν στις 13 
Ιανουαρίου 2009. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος που αναλαμβάνει τον 
συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας 
εφαρμόζει την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 497
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή, να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, 
ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει 
παράνομα στο έδαφός τους. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται απόφαση 

διαγράφεται
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επιστροφής. Εφόσον η απόφαση 
επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή 
ανακαλείται ή αναστέλλεται για τη 
διάρκεια ισχύος του τίτλου διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ασύλου αφ’ εαυτής παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την ατομική 
κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας. Αυτή η τροπολογία συνδέεται με την αιτιολογική 
σκέψη 28, η οποία αναφέρεται ήδη σε εξατομικευμένη αξιολόγηση.

Τροπολογία 498
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή, να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, 
ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει 
παράνομα στο έδαφός τους. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται απόφαση 
επιστροφής. Εφόσον η απόφαση 
επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή 
ανακαλείται ή αναστέλλεται για τη 
διάρκεια ισχύος του τίτλου διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής.

4. Τα κράτη μέλη εξετάζουν πάντα 
κατά πόσον μπορεί να χορηγηθεί στο 
άτομο αυτόνομη άδεια διαμονής ή άλλη 
άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής 
για λόγους φιλευσπλαχνίας, 
ανθρωπιστικούς, σχετικούς με τα 
δικαιώματα ή άλλους λόγους, σε υπήκοο 
τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει παράτυπα 
στο έδαφός τους. Στην περίπτωση αυτή, 
δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής. 
Εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη 
εκδοθεί, τότε αυτή ανακαλείται ή 
αναστέλλεται για τη διάρκεια ισχύος του 
τίτλου διαμονής ή άλλης άδειας που 
παρέχει δικαίωμα παραμονής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.
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Τροπολογία 499
Pietro Bartolo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή, να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, 
ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει 
παράνομα στο έδαφός τους. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται απόφαση 
επιστροφής. Εφόσον η απόφαση 
επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή 
ανακαλείται ή αναστέλλεται για τη 
διάρκεια ισχύος του τίτλου διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής.

4. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη μέλη 
πρέπει να αξιολογούν τη δυνατότητα να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, 
ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει 
παράνομα στο έδαφός τους. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται απόφαση 
επιστροφής. Εφόσον η απόφαση 
επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή 
ανακαλείται ή αναστέλλεται για τη 
διάρκεια ισχύος του τίτλου διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση αφήνει άφθονο περιθώριο στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα 
χρησιμοποιήσουν την αυτόνομη άδεια ή άλλη άδεια για λόγους φιλευσπλαχνίας και 
ανθρωπιστικούς. Η τροπολογία συνδέεται με τις αλλαγές στην αιτιολογική σκέψη 19 σχετικά με 
την αναστολή της απόφασης για άλλους λόγους

Τροπολογία 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή, να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, 
ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, ανά πάσα στιγμή, να 
χορηγήσουν αυτόνομη άδεια διαμονής ή 
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, 
ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε 
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υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει 
παράνομα στο έδαφός τους. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται απόφαση 
επιστροφής. Εφόσον η απόφαση 
επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή 
ανακαλείται ή αναστέλλεται για τη 
διάρκεια ισχύος του τίτλου διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής.

υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει 
παράτυπα στο έδαφός τους. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν εκδίδεται απόφαση 
επιστροφής. Εφόσον η απόφαση 
επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή 
ανακαλείται ή αναστέλλεται για τη 
διάρκεια ισχύος του τίτλου διαμονής ή 
άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα 
παραμονής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 501
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία 
ανανέωσης τίτλου διαμονής ή 
οποιασδήποτε άλλης άδειας που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης 
χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στο 
έδαφος κράτους μέλους, τότε το εν λόγω 
κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο να 
μην εκδώσει απόφαση επιστροφής έως 
ότου ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα 
διαδικασία.

5. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία 
ανανέωσης τίτλου διαμονής ή 
οποιασδήποτε άλλης άδειας που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης 
χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στο 
έδαφος κράτους μέλους, η απόφαση 
επιστροφής φέρει σε πέρας την εν λόγω 
διαδικασία.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάμειξη διαφορετικών διαδικασιών με σκοπό την υπονόμευση της 
πολιτικής ασύλου. Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού που 
ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 3.
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Τροπολογία 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία 
ανανέωσης τίτλου διαμονής ή 
οποιασδήποτε άλλης άδειας που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης 
χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στο 
έδαφος κράτους μέλους, τότε το εν λόγω 
κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο να 
μην εκδώσει απόφαση επιστροφής έως 
ότου ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα 
διαδικασία.

5. Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία 
ανανέωσης τίτλου διαμονής ή 
οποιασδήποτε άλλης άδειας που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης 
χώρας, ο οποίος διαμένει παράτυπα στο 
έδαφος κράτους μέλους, τότε το εν λόγω 
κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο να 
μην εκδώσει απόφαση επιστροφής έως 
ότου ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα 
διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 503
Isabel Santos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

διαγράφεται
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Or. pt

Τροπολογία 504
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 505
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής όπως προβλέπει η εθνική τους 
νομοθεσία:

Or. en
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Τροπολογία 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

Τα κράτη μέλη δύνανται να εκδίδουν 
απόφαση επιστροφής αμέσως μετά την 
έκδοση απόφασης λήξης της νόμιμης 
διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας.

Or. en

Τροπολογία 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου], μόνο στις 
περιπτώσεις όπου στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου έχει 
πραγματοποιηθεί πλήρης αξιολόγηση της 
αρχής της μη επαναπροώθησης βάσει του 
ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έκδοση απόφασης επιστροφής αμέσως μετά ή από κοινού με την απόφαση λήξης της νόμιμης 
διαμονής θα πρέπει να είναι δυνατή για τα κράτη μέλη, αλλά όχι υποχρεωτική, καθώς σε 
ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται με βάση τις ατομικές περιστάσεις. 
Επιπλέον, δεν αξιολογούν όλα τα κράτη μέλη πλήρως την πτυχή της επαναπροώθησης στο 
πλαίσιο του κεκτημένου για τις επιστροφές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου ή κατά τη 
λήψη απόφασης για την απόρριψη ή τη λήξη της νόμιμης διαμονής. Επιπλέον, αυτή η άμεση 
έκδοση απόφασης επιστροφής δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει ενδεχόμενες προσπάθειες 
άσκησης προσφυγής και το δικαίωμα παραμονής στο έδαφος του κράτους μέλους κατά τη 
διάρκεια αυτής της προσφυγής.

Τροπολογία 508
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου], προκειμένου να 
διασφαλιστούν εύρυθμες διαδικασίες, οι 
οποίες εξυπηρετούν επίσης το συμφέρον 
των επιστρεφόντων.

Or. en

Τροπολογία 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση 
επιστροφής ταυτόχρονα ή αμέσως μετά 
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απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

την έκδοση απόφασης λήξης της νόμιμης 
διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

Or. fr

Τροπολογία 510
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην ίδια πράξη με την απόφαση 
λήξης ή άρνησης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου]. ή

Or. en

Τροπολογία 511
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μαζί με ή χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά την έκδοση απόφασης 
λήξης ή άρνησης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
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τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

Or. en

Τροπολογία 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν απόφαση επιστροφής 
μαζί με απόφαση ως προς τη λήξη της 
νόμιμης διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας, 
απόφαση απομάκρυνσης και/ή 
απαγόρευση εισόδου, στο πλαίσιο 
ατομικής διοικητικής ή δικαστικής 
απόφασης ή πράξης, όπως προβλέπεται 
στην εθνική τους νομοθεσία.

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν απόφαση ως προς τη 
λήξη της νόμιμης παραμονής μαζί με 
απόφαση επιστροφής και/ή απόφαση 
απομάκρυνσης και/ή απαγόρευση εισόδου, 
στο πλαίσιο ατομικής διοικητικής ή 
δικαστικής απόφασης ή πράξης, όπως 
προβλέπεται στην εθνική τους νομοθεσία, 
με την επιφύλαξη των δικονομικών 
εγγυήσεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ και δυνάμει 
άλλων συναφών διατάξεων του 
ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 513
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν απόφαση επιστροφής 
μαζί με απόφαση ως προς τη λήξη της 
νόμιμης διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας, 
απόφαση απομάκρυνσης και/ή 
απαγόρευση εισόδου, στο πλαίσιο 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει, σε καμία 
περίπτωση, τα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 47 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνοντας τα 
επίπεδα και την προσβασιμότητα σε 
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ατομικής διοικητικής ή δικαστικής 
απόφασης ή πράξης, όπως προβλέπεται 
στην εθνική τους νομοθεσία.

αποτελεσματική δικαστική προσφυγή σε 
σύγκριση με εκείνα που είναι διαθέσιμα, 
δυνάμει του εθνικού δικαίου, στους 
δικούς τους πολίτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 16.

Τροπολογία 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
εγγυήσεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ και δυνάμει 
άλλων συναφών διατάξεων του 
ενωσιακού και εθνικού δικαίου

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 515
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
εγγυήσεων του Κεφαλαίου ΙΙΙ και δυνάμει 
άλλων συναφών διατάξεων του 
ενωσιακού και εθνικού δικαίου

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αναγνωρίζουν κάθε απόφαση επιστροφής 
που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 από τις αρμόδιες αρχές 
άλλων κρατών μελών σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, η επιστροφή 
διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους μέλους που 
διενεργεί τη διαδικασία επιστροφής.

Or. fr

Τροπολογία 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β.  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, 
όταν απαιτείται, μέσω καθορισμένων 
σημείων επαφής, με σκοπό τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής αποφάσεων 
επιστροφής. Συγκεκριμένα, τα κράτη 
μέλη δύνανται να συνεργάζονται 
επιτρέποντας τη διέλευση μέσω του 
εδάφους άλλου κράτους μέλους με σκοπό 
τη συμμόρφωση με απόφαση επιστροφής 
ή την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων. 
Οι διαδικασίες αυτής της συνεργασίας 
μπορούν να ορίζονται σε διμερείς ή 
πολυμερείς διακανονισμούς ή συμφωνίες 
και να περιλαμβάνουν όρους σχετικά με 
τη συνοδεία, τις προθεσμίες απάντησης 
και τα συναφή έξοδα.
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Or. fr

Τροπολογία 518
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, στην εθνική τους νομοθεσία, 
ότι το χρονικό αυτό διάστημα χορηγείται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης.

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως έξι μηνών, με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4.

Or. en

Τροπολογία 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, στην εθνική τους νομοθεσία, 
ότι το χρονικό αυτό διάστημα χορηγείται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του συγκεκριμένου 
υπηκόου τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη 

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, στην εθνική τους νομοθεσία, 
ότι το χρονικό αυτό διάστημα χορηγείται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του συγκεκριμένου 
υπηκόου τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη 
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περιπτώσει, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τους ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων 
χωρών σχετικά με τη δυνατότητα 
υποβολής τέτοιας αίτησης.

περιπτώσει, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τους ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων 
χωρών, εγκαίρως και σε γλώσσα την 
οποία οι παρανόμως διαμένοντες υπήκοοι 
τρίτης χώρας κατανοούν, σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης, 
καθώς και για τα διατιθέμενα 
προγράμματα εθελοντικής επιστροφής, 
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν τα δικαιώματα που 
διασφαλίζει η παρούσα οδηγία.

Or. it

Τροπολογία 520
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, στην εθνική τους νομοθεσία, 
ότι το χρονικό αυτό διάστημα χορηγείται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του συγκεκριμένου 
υπηκόου τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τους ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων 
χωρών σχετικά με τη δυνατότητα 
υποβολής τέτοιας αίτησης.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν, κατά 
περίπτωση, το κατάλληλο χρονικό 
διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση, 
σε περίπτωση απόφασης επιστροφής, 
τριάντα ημερών κατ’ ανώτατο όριο, με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, στην 
εθνική τους νομοθεσία, ότι το χρονικό 
αυτό διάστημα χορηγείται μόνο κατόπιν 
αιτήσεως του συγκεκριμένου υπηκόου 
τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων χωρών 
σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής 
τέτοιας αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται να αξιολογούν κατά περίπτωση τον κατάλληλο αριθμό 
ημερών για κάθε απόφαση επιστροφής. Το κείμενο δεν ήταν αρκετά σαφές ως προς το σημείο 
αυτό. Επιπλέον, ο καθορισμός ανώτατου χρονικού διαστήματος 30 ημερών έχει καθοριστική 
σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιστροφή.
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Τροπολογία 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, στην εθνική τους νομοθεσία, 
ότι το χρονικό αυτό διάστημα χορηγείται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης.

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση τριάντα ημερών, με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4. 
Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη χορηγούν το 
χρονικό αυτό διάστημα, χωρίς να 
απαιτείται αίτηση του υπηκόου τρίτης 
χώρας. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με αυτό 
το διάστημα για την οικειοθελή 
αναχώρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 522
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η απόφαση 
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κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 4. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να προβλέπουν, στην εθνική τους 
νομοθεσία, ότι το χρονικό αυτό διάστημα 
χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήσεως του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης.

περί επιστροφής προβλέπει κατάλληλο 
χρονικό διάστημα για την οικειοθελή 
αναχώρηση έως τριάντα ημερών. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να προβλέπουν, στην εθνική 
τους νομοθεσία, ότι το χρονικό αυτό 
διάστημα χορηγείται μόνο κατόπιν 
αιτήσεως του συγκεκριμένου υπηκόου 
τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων χωρών 
σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής 
τέτοιας αίτησης.

Or. nl

Τροπολογία 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, στην εθνική τους νομοθεσία, 
ότι το χρονικό αυτό διάστημα χορηγείται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του συγκεκριμένου 
υπηκόου τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τους ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων 
χωρών σχετικά με τη δυνατότητα 
υποβολής τέτοιας αίτησης.

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση τριάντα ημερών, με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν, στην 
εθνική τους νομοθεσία, ότι το χρονικό 
αυτό διάστημα χορηγείται μόνο κατόπιν 
αιτήσεως του συγκεκριμένου υπηκόου 
τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων χωρών 
σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής 
τέτοιας αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 524
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται 
στο πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα των υπηκόων τρίτων χωρών 
να αναχωρήσουνε νωρίτερα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 525
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
την προοπτική επιστροφής.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η πολιτική ασύλου απαιτεί απλουστευμένες και σαφείς διαδικασίες, στις οποίες τα ίσα 
δικαιώματα θεωρούνται υψίστης σημασίας.

Τροπολογία 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
την προοπτική επιστροφής.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αν και ο ατομικός προσδιορισμός είναι σίγουρα ζωτικής σημασίας, αυτό δεν απαιτείται κατά 
κανόνα, διότι καταρχήν θα πρέπει πάντα να χορηγούνται 30 ημέρες. Για εξαιρετικές 
περιπτώσεις όπου προβλέπονται συντομότερες προθεσμίες, όπως περιγράφεται στην τροπολογία 
στο άρθρο 9 παράγραφος 4 κατωτέρω, θα πρέπει όντως να διενεργηθεί ατομική αξιολόγηση.

Τροπολογία 527
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
την προοπτική επιστροφής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
την προοπτική επιστροφής.

Η διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης.

Or. fr

Τροπολογία 529
Tom Vandendriessche



AM\1214327EL.docx 253/382 PE658.738v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο 
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ειδικές περιστάσεις της 
συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως τη 
διάρκεια της παραμονής, την ύπαρξη 
παιδιών που φοιτούν σε σχολείο και την 
ύπαρξη άλλων οικογενειακών και 
κοινωνικών δεσμών.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά επωφελούνται από την άμεση επανέναρξη της εκπαίδευσής τους εντός της πατρίδας 
τους, στο πλαίσιο των πολιτιστικών παραδόσεων και της μητρικής τους γλώσσας. Η διαδικασία 
θα πρέπει να είναι εξαιρετικά σύντομη ώστε να μην αναπτύσσονται περαιτέρω οικογενειακοί 
και κοινωνικοί δεσμοί κατά τη διάρκεια αυτής, με σκοπό την επίκληση των εν λόγω δεσμών για 
την επιβολή μόνιμης διαμονής μετά την απόφαση απόρριψης. Αυτή η τροπολογία καταργεί τη 
δυνατότητα παράτασης για λόγους αντίθετους προς τον σκοπό που ορίζεται στην αιτιολογική 
σκέψη 3.

Τροπολογία 530
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο 
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, όπως τη διάρκεια της 
παραμονής, την ύπαρξη παιδιών που 
φοιτούν σε σχολείο και την ύπαρξη άλλων 
οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.

2. Εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη 
μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο 
χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, όπως τη διάρκεια της 
παραμονής, την ύπαρξη παιδιών που 
φοιτούν σε σχολείο, την ύπαρξη άλλων 
οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών, 
την ασθένεια και τη νοσηλεία.



PE658.738v01-00 254/382 AM\1214327EL.docx

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 531
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ορισμένες υποχρεώσεις που 
στοχεύουν στην αποφυγή κινδύνου 
διαφυγής, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
κατάλληλης οικονομικής εγγύησης, η 
κατάθεση εγγράφων ή η υποχρέωση 
παραμονής σε ορισμένο μέρος, μπορούν να 
επιβάλλονται για όλη τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
για την οικειοθελή αναχώρηση.

3. Ορισμένες υποχρεώσεις που 
στοχεύουν στην αποφυγή κινδύνου 
διαφυγής, όπως η τακτική εμφάνιση 
ενώπιον των αρχών, η κατάθεση 
κατάλληλης οικονομικής εγγύησης, 
βιώσιμης για τον υπήκοο τρίτης χώρας, η 
κατάθεση εγγράφων ή η υποχρέωση 
παραμονής σε ορισμένο μέρος, μπορούν να 
επιβάλλονται για όλη τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται 
για την οικειοθελή αναχώρηση.

Or. en

Τροπολογία 532
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης 
στις εξής περιπτώσεις:

διαγράφεται

α) άν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6·
β) εάν αίτηση για νόμιμη παραμονή έχει 
απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή 
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δολία·
γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στις 
εξής περιπτώσεις:

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα 
μπορούσε επίσης να χορηγείται 
συντομότερη προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης τουλάχιστον 15 ημερών, 
έπειτα από ατομική αξιολόγηση της 
προοπτικής επιστροφής. Προθεσμία 
μικρότερη των 15 ημερών μπορεί να 
χορηγηθεί μόνο εάν από ατομική 
αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι ισχύουν οι 
εξής περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στις 
εξής περιπτώσεις:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης τουλάχιστον επτά ημερών 
και να μη χορηγούν κατ’ εξαίρεση 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στις 
εξής περιπτώσεις:



PE658.738v01-00 256/382 AM\1214327EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6·

α) σε περίπτωση ρητής έκφρασης 
της μη συμμόρφωσης με μέτρα σχετικά 
με την επιστροφή που λαμβάνονται 
δυνάμει της οδηγίας ή μη συμμόρφωσης 
με μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή 
του κινδύνου διαφυγής·

Or. en

Τροπολογία 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν αίτηση για νόμιμη παραμονή 
έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή 
δολία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν αίτηση για νόμιμη παραμονή 
έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή 

β) εάν αίτηση για νόμιμη παραμονή 
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δολία· έχει απορριφθεί ως δολία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στο άρθρο 9 παράγραφος 4 σχετικά με τις σύντομες προθεσμίες για οικειοθελή αναχώρηση. Η 
διαγραφή της περίπτωσης της «προδήλως αβάσιμης» αίτησης χρειάζεται διότι, σε συνδυασμό με 
τις προτάσεις για τον κανονισμό περί διαδικασίας ασύλου, θα μπορούσε να καλύπτει όλες τις 
αιτήσεις ασύλου από «ασφαλείς» τρίτες χώρες / χώρες καταγωγής, αποκλείοντας έτσι δυνητικά 
μεγάλες ομάδες αιτούντων άσυλο από τη δυνατότητα της οικειοθελούς αναχώρησης.

Τροπολογία 538
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή 
έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτής της πρότασης καθιστά σαφές ότι και αξιόποινη πράξη που επισύρει μέγιστη 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
έχει συνέπειες σχετικά με την απόφαση επιστροφής που αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το 
ίδιο ισχύει και για άλλα μέρη της παρούσας οδηγίας στα οποία χρησιμοποιείται αυτή η πρόταση.

Τροπολογία 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί 
πραγματικό και ενεστώτα κίνδυνο για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την 
εθνική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 540
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εάν η εξέταση αίτησης διεθνούς 
προστασίας απορρίφθηκε στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) ή 
στ) του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός 
περί διαδικασίας ασύλου] ή η αίτηση 
διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε 
κατόπιν ταχείας διαδικασίας εξέτασης 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή 
δ) του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 
περί διαδικασίας ασύλου].

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία περί επιστροφής συνδέεται εν μέρει με τον κανονισμό περί διαδικασίας 
ασύλου (ΚΔΑ), η οδηγία περί επιστροφής θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη θέση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό. Προστίθενται συνεπώς στην παρούσα οδηγία 
οι απαραίτητες παραπομπές στο άρθρο 39 του ΚΔΑ σχετικά με τη σιωπηρή ανάκληση των 
αιτήσεων και στο άρθρο 40 του ΚΔΑ σχετικά με την ταχεία διαδικασία εξέτασης.

Τροπολογία 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Τούτο θα πρέπει να ισχύει ιδίως 
για τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
έχουν διαπράξει αδικήματα σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή 
αδικήματα που συνδέονται με την 
τρομοκρατία ή σοβαρά εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) Αυτό θα πρέπει επίσης να ισχύει 
για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
καταδικαστεί για απάτη σχετικά με 
παροχές με χρήση πολλαπλών 
ταυτοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εάν η απόφαση επιστροφής ορίζει 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης υπό 
τον όρο ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας στον 
οποίο αναφέρεται η απόφαση αυτή δεν 
συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή τη 
δημόσια ασφάλεια ή για την εθνική 
ασφάλεια των κρατών μελών, αυτός ή 
αυτή μπορεί, εντός της εν λόγω 
προθεσμίας και με μοναδικό σκοπό την 
εκτέλεση της απόφασης αυτής, να διέλθει 
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μέσω εδάφους κράτους μέλους 
διαφορετικού από εκείνο που εξέδωσε την 
απόφαση.
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν η 
εν λόγω διέλευση να υπόκειται σε 
προηγούμενη συναίνεσή τους.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή, καθώς επίσης το ένα το άλλο, 
για τη θέσπιση ή την ανάκληση 
υποχρέωσης για προηγούμενη 
συγκατάθεσή τους όσον αφορά τη 
διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας μέσα 
από το έδαφός τους.

Or. pl

Τροπολογία 544
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μη χορηγήσουν 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, 
εφόσον ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας 
συνιστά πραγματικό και ενεστώτα 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 9 παράγραφος 4.

Τροπολογία 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β.  Εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτης 
χώρας που βρίσκονται στο έδαφος 
κράτους μέλους:
α) για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση 
επιστροφής από άλλο κράτος μέλος χωρίς 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης·
β) οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι 
υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής που 
έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος και 
ορίζει προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης, δεν έχουν λάβει τη 
συγκατάθεση του κράτους μέλους 
διέλευσης, εάν απαιτείται τέτοια 
συγκατάθεση·
γ) οι οποίοι θεωρούνται απειλή για τη 
δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, ή 
για την εθνική ασφάλεια του εν λόγω 
κράτους μέλους·
τότε το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί είτε 
να εφαρμόσει τη διαδικασία που ορίζεται 
στην οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου 
είτε να επιστρέψει τον ενδιαφερόμενο 
υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος μέλος 
που εξέδωσε την απόφαση.

Or. pl

Τροπολογία 546
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 

διαγράφεται



PE658.738v01-00 262/382 AM\1214327EL.docx

EL

υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης 
που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
9. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι 
είναι αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

Or. en

Τροπολογία 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης 
να ενισχύσουν τη συνεργασία, μεταξύ 
άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών 
και εφαρμογής της οδηγίας 2001/40/ΕΚ 
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση 
αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων 
τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις εγγυήσεις 
για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Or. en
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Τροπολογία 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. 
Δίνεται προτεραιότητα σε εκείνους τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 
καταδικαστεί για σοβαρά και 
κατ’ εξακολούθηση ποινικά αδικήματα, 
ιδίως για τρομοκρατία. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για την 
επιβεβαίωση της ταυτότητας των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών που δεν είναι κάτοχοι έγκυρου 
ταξιδιωτικού εγγράφου και για την 
απόκτηση ενός τέτοιου εγγράφου.

Or. en

Τροπολογία 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
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παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου, ιδίως τις κυρώσεις που 
ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, όταν 
προβλέπονται τέτοιες κυρώσεις από τα 
κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 550
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης 
που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
9. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για την 
κράτηση των υπηκόων τρίτης χώρας που 
διαμένουν παράνομα στο έδαφος κράτους 
μέλους και την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η αναγκαστική επιστροφή είναι αναπόσπαστο τμήμα ενός αποτελεσματικού συστήματος 
ασύλου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να εξεταστεί η πρόβλεψη προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης.

Τροπολογία 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρατύπως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 552
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη των άλλων 
περιπτώσεων που προβλέπονται από το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση 
υπηκόου τρίτης χώρας και εκτός των 
περιπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της επικουρικής προστασίας, 
απαγορεύονται –χωρίς καμία εξαίρεση– η 
εκτέλεση απόφασης επιστροφής και η 
απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας σε 
τρίτη χώρα ή έδαφος κατά των οποίων 
έχουν αποφασιστεί περιοριστικά μέτρα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με 
το άρθρο 215 της ΣΛΕΕ ή τον τίτλο V 
του κεφαλαίου 2 της ΣΕΕ, καθώς και 
περιοριστικά μέτρα που έχει εγκρίνει το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών αποφασίζοντας δυνάμει του 
κεφαλαίου VII του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών.

Or. en

Τροπολογία 553
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν το κράτος μέλος έχει 
χορηγήσει χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9, η 
απόφαση επιστροφής μπορεί να εκτελείται 
μόνο μετά τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος, εκτός εάν, κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος, 
ανακύψει οιοσδήποτε από τους κινδύνους 
που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4.

2. Εάν το κράτος μέλος έχει 
χορηγήσει χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9, η 
απόφαση επιστροφής μπορεί να εκτελείται 
μόνο μετά τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος, εκτός εάν, κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρονικού διαστήματος, 
ανακύψει οιοσδήποτε από τους κινδύνους 
που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 
4α.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Τροπολογία 554
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκδίδουν χωριστή διοικητική ή δικαστική 
απόφαση ή πράξη με την οποία 
διατάσσεται η απομάκρυνση.

3. Στην απόφαση επιστροφής τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 
διατάσσουν την απομάκρυνση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτό οδηγεί σε διοικητική απλούστευση και σε μια σαφέστερη και δικαιότερη νομική κατάσταση 
για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών. Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής, όπως εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 555
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν —ως έσχατη λύση— 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σε αυτήν, τα 
εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά 
και οιοσδήποτε χρησιμοποιούμενος 
καταναγκασμός να μην υπερβαίνει εύλογη 
ισχύ. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά 
τα προβλεπόμενα από την εθνική 
νομοθεσία, σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και με τον δέοντα σεβασμό της 

4. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν σε 
καμία περίπτωση αναγκαστικά μέτρα για 
την εκτέλεση της απόφασης 
απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας. Τα 
κράτη μέλη συμμορφώνονται πάντα με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και επιδεικνύουν 
τον δέοντα σεβασμό της αξιοπρέπειας και 
της σωματικής ακεραιότητας του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας.
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αξιοπρέπειας και της σωματικής 
ακεραιότητας του συγκεκριμένου υπηκόου 
τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40.

Τροπολογία 556
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
- ως έσχατη λύση - αναγκαστικά μέτρα για 
την εκτέλεση της απόφασης 
απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας, ο 
οποίος ανθίσταται σε αυτήν, τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και 
οιοσδήποτε χρησιμοποιούμενος 
καταναγκασμός να μην υπερβαίνει εύλογη 
ισχύ. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τα 
προβλεπόμενα από την εθνική νομοθεσία, 
σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
με τον δέοντα σεβασμό της αξιοπρέπειας 
και της σωματικής ακεραιότητας του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας.

4. Εφόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της 
απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης 
χώρας, ο οποίος ανθίσταται σ’ αυτήν, τα εν 
λόγω μέτρα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας και να μην 
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια 
καταναγκασμού. Τα μέτρα αυτά 
εφαρμόζονται κατά τα προβλεπόμενα από 
την εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και με τον δέοντα 
σεβασμό της αξιοπρέπειας και της 
σωματικής ακεραιότητας του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο αναγκαστικός επαναπατρισμός του παράνομου αλλοδαπού θα πρέπει να αποτελεί πρώτη 
επιλογή. Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής 
επιστροφής, όπως εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 557
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση απομάκρυνσης με 
αεροπορική πτήση, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 
μέτρα ασφαλείας των κοινών 
απομακρύνσεων δια αέρος, που 
προσαρτώνται στην απόφαση 
2004/573/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 40.

Τροπολογία 558
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της 
αναγκαστικής επιστροφής.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
έλεγχο των επιστροφών μέσω 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι επιχειρήσεις 
επιστροφής παρακολουθούνται δεόντως 
από ανεξάρτητους παρατηρητές 
επιστροφών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί 
καταλλήλως στο ενωσιακό και στο 
διεθνές δίκαιο για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τους πρόσφυγες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.
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Τροπολογία 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της 
αναγκαστικής επιστροφής.

6. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της 
αναγκαστικής επιστροφής. Αυτό το 
σύστημα δεν συνεπάγεται τη 
συστηματική εφαρμογή ελέγχου κάθε 
επιχείρησης αναγκαστικής επιστροφής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσαφηνίζει την αιτιολογική σκέψη 4 και διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Τροπολογία 560
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι ανεξάρτητοι παρατηρητές 
επιστροφών διενεργούν επιθεωρήσεις, 
ακόμη και χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση, στις εγκαταστάσεις 
κράτησης και σε οποιεσδήποτε άλλες 
εθνικές εγκαταστάσεις στις οποίες 
κρατούνται ή φιλοξενούνται, εν αναμονή 
απομάκρυνσης, υπήκοοι τρίτων χωρών.
Κατά την επιθεώρηση, οι ανεξάρτητοι 
παρατηρητές επιστροφών έχουν τη 
δυνατότητα να:
- έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους 
των εγκαταστάσεων κράτησης·
- πραγματοποιούν συνέντευξη με τους 
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υπηκόους τρίτης χώρας που κρατούνται 
ή φιλοξενούνται εκεί·
- θέτουν ερωτήσεις στο προσωπικό που 
εργάζεται στις εγκαταστάσεις κράτησης·
- ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα 
εγγράφων.
Κάθε ανεξάρτητος εθνικός φορέας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που διαθέτει 
εντολή εκτέλεσης επιθεωρήσεων 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και/ή στο εθνικό κοινοβούλιο 
του σχετικού κράτους μέλους στο οποίο 
έχει την έδρα του ο φορέας, όσον αφορά 
παραβιάσεις των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας, καθώς και σε 
περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων από το κράτος μέλος κατά 
την εφαρμογή της οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι για τυχόν δαπάνες που 
προκύπτουν από την απέλαση, 
αποζημιώνονται από τον υπήκοο τρίτης 
χώρας που αφορά η απόφαση επιστροφής 
ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
φορέα που είναι υπεύθυνος για τη 
διαμονή ή την απασχόληση του υπηκόου 
τρίτης χώρας στην επικράτειά τους.

Or. pl
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Τροπολογία 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν αυτή παραβιάζει την αρχή 
της μη επαναπροώθησης, ή

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1 και στο άρθρο 
22 παράγραφος 6 εδάφιο 1, οι παραπομπές στην αρχή της μη επαναπροώθησης διαγράφονται.

Τροπολογία 563
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν αυτή παραβιάζει την αρχή 
της μη επαναπροώθησης, ή

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αρχή της μη επαναπροώθησης διασφαλίζεται επαρκώς και δεν εξυπηρετείται από την 
αναβολή της απομάκρυνσης. Η αρχή της μη επαναπροώθησης έχει ήδη αναφερθεί στην 
αιτιολογική σκέψη 20 και στην αιτιολογική σκέψη 4 γίνεται μνεία στις διεθνείς συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Η απλή αναβολή της απέλασης έρχεται σε αντίθεση με μια 
αποτελεσματική πολιτική ασύλου, όπως εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 564
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συμμετοχή του υπηκόου τρίτης 
χώρας σε εν εξελίξει ποινικές ή 
διοικητικές διαδικασίες υπό την ιδιότητα 
του θύματος, του υπόπτου ή του 
μάρτυρα, ιδίως σε σχέση με την 
οδηγία 2009/52/ΕΚ, την 
οδηγία 2011/36/ΕΕ και την 
οδηγία 2012/29/ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 14 και στην αιτιολογική σκέψη 15α (νέα).

Τροπολογία 565
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη φυσική ή διανοητική 
κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας,

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η φυσική κατάσταση ή η νοητική ικανότητα του υπηκόου τρίτης χώρας αξιολογήθηκε νωρίτερα 
στη διαδικασία. Στο παρελθόν, η αναφορά στις συγκεκριμένες λεπτομέρειες μετά την περάτωση 
των διαδικασιών οδήγησε σε ενορχηστρωμένα περιστατικά επαναπατρισμού. Αυτό οδηγεί σε 
αναποτελεσματικό σύστημα ασύλου και λιγότερο δίκαιη μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών. Η 
τροπολογία προλαμβάνει ένα γαϊτανάκι διαδικασιών, το οποίο εμποδίζει την αποτελεσματική 
πολιτική επιστροφής, όπως εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani



PE658.738v01-00 274/382 AM\1214327EL.docx

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 Επιστροφή και απομάκρυνση 
ασυνόδευτων ανηλίκων

12 Επιστροφή και απομάκρυνση 
ασυνόδευτων παιδιών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών εισάγει πρόσθετες εγγυήσεις 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το συμφέρον του παιδιού αποτελεί πάντα πρωταρχικό μέλημα 
στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφής που αφορούν παιδιά, ανεξάρτητα από το αν είναι 
ασυνόδευτα, έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους ή συνοδεύονται από αυτήν.

Τροπολογία 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 Επιστροφή και απομάκρυνση 
ασυνόδευτων ανηλίκων

12 Επιστροφή και απομάκρυνση 
ανηλίκων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 20.

Τροπολογία 568
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 Επιστροφή και απομάκρυνση 
ασυνόδευτων ανηλίκων

12 Επιστροφή και απομάκρυνση 
ανηλίκων

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40.

Τροπολογία 569
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι προς το συμφέρον του ανηλίκου να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα 
καταγωγής του, όπου θα βρίσκεται υπό την ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας καταγωγής του. 
Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής, 
όπως εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 570
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Το συντομότερο δυνατό μετά την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του 
ανηλίκου και, σε κάθε περίπτωση, πριν 
αποφασισθεί η έκδοση απόφασης 
επιστροφής έναντι ανηλίκου, τα κράτη 
μέλη διενεργούν αξιολόγηση του 
βέλτιστου συμφέροντος, προκειμένου να 
προσδιορίσουν κατά πόσον η επιστροφή 
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εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού είτε το παιδί είναι μαζί με την 
οικογένειά του είτε είναι ασυνόδευτο είτε 
έχει χωριστεί από την οικογένειά του. 
Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι 
η επιστροφή εξυπηρετεί το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, θεσπίζονται ειδικά 
και κατάλληλα μέτρα εφαρμογής. 
Παρέχεται βοήθεια από κατάλληλους 
φορείς άλλους από τις αρχές που 
διενεργούν την επιστροφή, μεταξύ άλλων 
από εκπαιδευμένους παρόχους φροντίδας, 
καθώς και νομική και γλωσσική 
συνδρομή, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
–συμπεριλαμβανομένων υπεύθυνων 
προστασίας παιδιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας– που 
διενεργούν την επιστροφή, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των βέλτιστων 
συμφερόντων του παιδιού. Πριν από την 
απόφαση απομάκρυνσης ασυνόδευτου 
παιδιού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης 
υπόψη τους νόμιμους και σταθερούς 
δεσμούς που έχει αναπτύξει το παιδί στα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 
σχολικής φοίτησης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών εισάγει πρόσθετες εγγυήσεις 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το συμφέρον του παιδιού αποτελεί πάντα πρωταρχικό μέλημα 
στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφής που αφορούν παιδιά, ανεξάρτητα από το αν είναι 
ασυνόδευτα, έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους ή συνοδεύονται από αυτήν.

Τροπολογία 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, το 
συντομότερο δυνατόν, όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εντοπίσουν/ ταυτοποιήσουν 
τα μέλη της οικογένειας του παιδιού. 
Παρέχεται βοήθεια από κατάλληλους 
φορείς άλλους από τις αρχές που 
διενεργούν την επιστροφή, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των βέλτιστων 
συμφερόντων του παιδιού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι σύμφωνη με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το οποίο διέπει 
ολόκληρη την οδηγία. Για παράδειγμα, συμπληρώνει λεπτομερέστερα την τροπολογία 23 και την 
αιτιολογική σκέψη 43.

Τροπολογία 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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή και το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί 
το πρωταρχικό μέλημα και ζητείται η 
γνώμη του κηδεμόνα ή του νόμιμου 
εκπροσώπου που έχει οριστεί να 
συνδράμει τον ασυνόδευτο ανήλικο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
τροπολογία στο άρθρο 14 για τη διαχείριση της επιστροφής στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, ιδίως τα παιδιά. Με την παρούσα 
τροπολογία ενισχύονται οι εγγυήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού και επέρχεται 
ευθυγράμμιση με τη θέση του ΕΚ σχετικά με άλλα ζητήματα, όπως το ΚΕΣΑ, και σύμφωνα με 
τα μερικώς συμφωνηθέντα ήδη στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου σχετικά με τους εν λόγω 
φακέλους.

Τροπολογία 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, παρουσία 
του καθορισμένου κηδεμόνα, και 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τροπολογία, καθώς συνδέεται εγγενώς με τις τροπολογίες που έγιναν στα άρθρα 
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σχετικά με τη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην παρούσα οδηγία και στα άλλα 
κείμενα που υπόκεινται στη μεταρρύθμιση του ΕΕΣΑ, όπως εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Τροπολογία 575
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

(1) Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων και της ειδικής 
φροντίδας του παιδιού.

Or. ro

Τροπολογία 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ανηλίκου, 
παρέχεται βοήθεια από κατάλληλους 
φορείς άλλους από τις αρχές που 
διενεργούν την επιστροφή, λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των βέλτιστων 
συμφερόντων του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 20.
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Τροπολογία 577
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος 
ανήλικος από το έδαφος κράτους μέλους, 
οι αρχές του κράτους μέλους αυτού 
εξακριβώνουν ότι ο ασυνόδευτος 
ανήλικος θα επιστραφεί σε μέλος της 
οικογένειάς του/της, ορισθέντα κηδεμόνα 
ή κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής 
στο κράτος επιστροφής.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση στη χώρα καταγωγής είναι ευθύνη της κυβέρνησης της εν λόγω χώρας. Επίσης, η 
χώρα καταγωγής γνωρίζει καλύτερα ποια είναι η οικογένεια ή ποιος μπορεί να οριστεί ως 
κηδεμόνας. Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής 
επιστροφής, όπως εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 3. Το αρχικό κείμενο επιβάλλει όρους, 
τους οποίους ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να πληροί ή οι οποίοι εξαρτώνται από την καλή 
θέληση τρίτων χωρών.

Τροπολογία 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος 
ανήλικος από το έδαφος κράτους μέλους, 
οι αρχές του κράτους μέλους αυτού 
εξακριβώνουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος 
θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς 
του/της, ορισθέντα κηδεμόνα ή 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο 
κράτος επιστροφής.

2. Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος 
ανήλικος από το έδαφος κράτους μέλους, 
οι αρχές του κράτους μέλους αυτού 
εξακριβώνουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος 
θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς 
του/της, ορισθέντα κηδεμόνα ή 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο 
κράτος επιστροφής και ότι θα διενεργηθεί 
ενδελεχής παρακολούθηση προκειμένου 
να διασφαλισθεί ο πλήρης σεβασμός των 
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βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού. 
Όταν η επιστροφή κρίνεται ότι είναι προς 
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το παιδί 
λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών εισάγει πρόσθετες εγγυήσεις 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το συμφέρον του παιδιού αποτελεί πάντα πρωταρχικό μέλημα 
στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφής που αφορούν παιδιά, ανεξάρτητα από το αν είναι 
ασυνόδευτα, έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους ή συνοδεύονται από αυτήν.

Τροπολογία 579
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος 
ανήλικος από το έδαφος κράτους μέλους, 
οι αρχές του κράτους μέλους αυτού 
εξακριβώνουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος 
θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς 
του/της, ορισθέντα κηδεμόνα ή 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο 
κράτος επιστροφής.

2. Πριν επιστραφεί ασυνόδευτος 
ανήλικος ή ανήλικος που έχει χωριστεί 
από την οικογένειά του από το έδαφος 
κράτους μέλους, οι αρχές του κράτους 
μέλους αυτού εξακριβώνουν ότι ο 
ασυνόδευτος ανήλικος θα επιστραφεί σε 
μέλος της οικογένειάς του/της και 
προβλέπουν την κατάλληλη μεταβίβαση 
της φροντίδας και κατάλληλες και 
ενδεδειγμένες ρυθμίσεις όσον αφορά την 
επιμέλεια του συγκεκριμένου ανήλικου, 
των γονέων του και του συνήθους 
βασικού φροντιστή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 580
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Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη χορηγούν στους 
ανηλίκους και στις οικογένειες έγγραφα 
όπου αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία επιστροφής και ότι κανείς 
τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων 
ή των συνήθων βασικών φροντιστών 
τους, δεν υπόκειται σε κράτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι σε καμία 
περίπτωση προς το συμφέρον τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της 
κράτησης ανηλίκων, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η έννοια του «βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι και οι γονείς ή οι νόμιμοι ή συνήθεις 
βασικοί φροντιστές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται.

Τροπολογία 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν 
βοήθεια από κηδεμόνα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας και το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις 
αποφάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πρωταρχικό μέλημα είναι πάντα το βέλτιστο συμφέρον του 
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παιδιού, θα πρέπει να ορίζεται κηδεμόνας για τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά 
τους και τα ασυνόδευτα παιδιά. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στο εγχειρίδιο του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επιτροπεία για 
παιδιά τα οποία στερούνται τη γονική φροντίδα, σ. 26 κ.ε.

Τροπολογία 582
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον 
ορισμό ανεξάρτητου κηδεμόνα που 
διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την 
απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και 
κατάρτιση για να διασφαλίζει ότι 
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα του 
παιδιού, προκειμένου να βοηθά τα 
ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά που 
έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους. 
Για τον σκοπό αυτό, ο κηδεμόνας 
συμμετέχει στη διαδικασία προκειμένου 
να διασφαλίζει ότι επιστροφή για ένα 
παιδί διενεργείται μόνο εάν εξυπηρετεί το 
βέλτιστο συμφέρον του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 583
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η βοήθεια για την επιστροφή και 
την επανένταξη χορηγείται σε όλους τους 
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ανηλίκους και στις οικογένειές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 584
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Απαγόρευση εισόδου

1.
Οι αποφάσεις επιστροφής συνοδεύονται 
από απαγόρευση εισόδου:
α) εφόσον δεν έχει χορηγηθεί χρονικό 
διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, ή
β) εφόσον δεν έχει εκπληρωθεί η 
υποχρέωση επιστροφής.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποφάσεις 
επιστροφής μπορούν να συνοδεύονται 
από απαγόρευση εισόδου.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 
απαγόρευση εισόδου, η οποία δεν 
συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας.
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3. Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου 
καθορίζεται λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων 
κάθε μεμονωμένης περίπτωσης και, 
κανονικά, δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. 
Είναι δυνατόν, ωστόσο, να υπερβαίνει την 
πενταετία, αν ο υπήκοος της τρίτης 
χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.
4.
Τα κράτη μέλη εξετάζουν την ανάκληση 
ή την αναστολή απαγόρευσης εισόδου, 
όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο 
έχει εκδοθεί η απαγόρευση αυτή 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο 
εδάφιο, μπορεί να αποδείξει ότι έχει 
αναχωρήσει από το έδαφος κράτους 
μέλους συμμορφούμενος πλήρως με 
απόφαση επιστροφής.
Τα θύματα παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων στα οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια παραμονής σύμφωνα με την οδηγία 
2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου28 δεν 
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β), και υπό τον όρο ότι ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.
Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εκδίδουν, 
να ανακαλούν ή να αναστέλλουν 
απαγόρευση εισόδου σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις για ανθρωπιστικούς λόγους.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν ή 
να αναστέλλουν απαγόρευση εισόδου σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε ορισμένες 
κατηγορίες περιπτώσεων για άλλους 
λόγους.
5. Όταν κράτος μέλος εξετάζει την 
έκδοση άδειας παραμονής ή άλλης άδειας 
που παρέχει δικαίωμα διαμονής σε 
υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίον έχει 
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου από άλλο 
κράτος μέλος, συνεννοείται πρώτα με το 
κράτος μέλος που εξέδωσε την 
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απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/XXX29.
6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 εφαρμόζονται 
με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
διεθνούς προστασίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2011/95/ΕΕ, στα κράτη μέλη.
_________________
28 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ 
L 261 της 6.8.2004, σ. 19).
29 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της [...], σχετικά με την 
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση 
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS) στον τομέα των συνοριακών 
ελέγχων, και την τροποποίηση της 
σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του 
Σένγκεν και την τροποποίηση και 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1987/2006 [εκκρεμεί η έκδοση].

Or. en

Τροπολογία 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις επιστροφής συνοδεύονται 
από απαγόρευση εισόδου:

Οι αποφάσεις επιστροφής μπορούν να 
συνοδεύονται από απαγόρευση εισόδου:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 9.

Τροπολογία 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εφόσον δεν έχει εκπληρωθεί η 
υποχρέωση επιστροφής.

β) εφόσον δεν έχει εκπληρωθεί η 
υποχρέωση επιστροφής. Στις περιπτώσεις 
που αφορούν παιδιά, οι αποφάσεις 
επιστροφής δεν συνοδεύονται από 
απαγόρευση εισόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 14 και 28 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή 
αναχώρηση, καθώς και στην αιτιολογική σκέψη 25 σχετικά με τις απαγορεύσεις εισόδου που 
έχουν υποβληθεί από την εισηγήτρια. Η διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών 
είναι της άποψης ότι, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, η επιβολή απαγορεύσεων 
εισόδου θα ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απαγόρευση εισόδου, η οποία 
δεν συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 

διαγράφεται
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κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαγορεύσεις εισόδου κατά την έξοδο θα αποθαρρύνουν ορισμένους υπηκόους τρίτων 
χωρών να εγκαταλείψουν το έδαφος των κρατών μελών.

Τροπολογία 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απαγόρευση εισόδου, η οποία 
δεν συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απαγόρευση εισόδου, η οποία 
δεν συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας.

2. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
απαγόρευση εισόδου σε υπήκοο τρίτης 
χώρας που διαμένει παράνομα στο έδαφος 
των κρατών μελών και του οποίου η 
παράνομη διαμονή εντοπίζεται σε σχέση 
με συνοριακούς ελέγχους που 
διενεργούνται κατά την έξοδο σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/399.

Or. fr

Τροπολογία 590
Milan Uhrík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απαγόρευση εισόδου, η οποία 
δεν συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας.

2. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν 
απαγόρευση εισόδου, η οποία δεν 
συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

Or. sk

Τροπολογία 591
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Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απαγόρευση εισόδου, η οποία 
δεν συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις 
της συγκεκριμένης περίπτωσης και 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απαγόρευση εισόδου, η οποία 
δεν συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις 
της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Or. fr

Τροπολογία 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, 
να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος 
της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και το ανώτερο έως πέντε 
χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να 
υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος 
της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια, εφόσον 
αυτό τεκμηριώνεται δεόντως είτε από 
καταδίκη είτε από άλλα αντικειμενικά 
στοιχεία που προκύπτουν από την 
εξέταση των περιστάσεων της υπόθεσης.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται στενά με την τροπολογία που πρότεινε η Επιτροπή στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 13α, δεδομένου ότι εναπόκειται στις αρχές να επεκτείνουν την 
απαγόρευση εισόδου και σε περιπτώσεις ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.

Τροπολογία 593
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, 
να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο 
υπήκοος της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει 
σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα δέκα χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να 
υπερβαίνει τη δεκαετία, αν ο υπήκοος της 
τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια ή έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτής της πρότασης καθιστά σαφές ότι και αξιόποινη πράξη που επισύρει μέγιστη 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
έχει συνέπειες στη διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το ίδιο 
ισχύει και για άλλα μέρη της παρούσας οδηγίας στα οποία χρησιμοποιείται αυτή η πρόταση. 
Καθώς με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προστίθεται ο κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια σε ολόκληρη την πρόταση, είναι σημαντικό 
να προστεθεί αυτή η διευκρίνιση.

Τροπολογία 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, 
να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος 
της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, 
να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος 
της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει 
πραγματική και σοβαρή απειλή για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 595
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, 
να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος 
της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, έχει διάρκεια 
τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Είναι δυνατόν, 
ωστόσο, να υπερβαίνει την εικοσαετία, αν 
ο υπήκοος της τρίτης χώρας 
αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το γαϊτανάκι αιτήσεων πρέπει να σταματήσει. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι πρέπει να χτίσουν το μέλλον τους στη χώρα τους. Αυτό θα ενισχύσει την 
αφοσίωσή τους στη διαδικασία επανένταξης. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή έρχεται σε 
αντίθεση με τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 3 σχετικά με μια αποτελεσματική πολιτική 
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επιστροφής.

Τροπολογία 596
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξετάζουν την ανάκληση 
ή την αναστολή απαγόρευσης εισόδου, 
όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο 
έχει εκδοθεί η απαγόρευση αυτή 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο 
εδάφιο, μπορεί να αποδείξει ότι έχει 
αναχωρήσει από το έδαφος κράτους 
μέλους συμμορφούμενος πλήρως με 
απόφαση επιστροφής.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υπακοή σε απόφαση επιστροφής δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής δικαίωμα επανεισόδου. Αυτό 
δημιουργεί το γαϊτανάκι αιτήσεων. Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή έρχεται σε αντίθεση με 
τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 3 σχετικά με μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφής.

Τροπολογία 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξετάζουν την ανάκληση ή 
την αναστολή απαγόρευσης εισόδου, όταν 
υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει 
εκδοθεί η απαγόρευση αυτή σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, μπορεί 
να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους συμμορφούμενος 
πλήρως με απόφαση επιστροφής.

Τα κράτη μέλη εξετάζουν την ανάκληση ή 
την αναστολή απαγόρευσης εισόδου, όταν 
υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει 
εκδοθεί η απαγόρευση αυτή σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, μπορεί 
να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους συμμορφούμενος 
πλήρως με απόφαση επιστροφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7, 
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τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ανάκληση 
ή αναστολή της απαγόρευσης εισόδου σε 
υπήκοο τρίτης χώρας ή άλλο πρόσωπο ή 
υπεύθυνο φορέα, ο οποίος καταβάλλει 
αποζημίωση για τις δαπάνες που 
απορρέουν από την απόφαση, 
προκειμένου να καθοριστεί η δαπάνη που 
σχετίζεται με την απέλαση του εν λόγω 
υπηκόου τρίτης χώρας. Σε αυτή την 
περίπτωση, η απαγόρευση εισόδου δεν 
ανακαλείται ή αναστέλλεται έως ότου ο 
υπήκοος τρίτης χώρας ή άλλο πρόσωπο ή 
υπεύθυνος φορέας καταβάλει την εν λόγω 
αποζημίωση. Εάν οι οικονομικές 
υποχρεώσεις δεν έχουν καλυφθεί μετά το 
πέρας της περιόδου απαγόρευσης 
εισόδου, η περίοδος αυτή παρατείνεται 
έως την ημερομηνία κατά την οποία οι εν 
λόγω οικονομικές υποχρεώσεις 
παραγράφονται βάσει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 10 παράγραφος 7 (νέα). Η τροπολογία 
θεσπίζει τη δυνατότητα ανάκλησης ή αναστολής της απαγόρευσης εισόδου, ανάλογα με τις 
χρεώσεις που προκύπτουν από το κόστος απέλασης.

Τροπολογία 598
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θύματα παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων στα οποία έχει χορηγηθεί 
άδεια παραμονής σύμφωνα με την οδηγία 
2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου28 δεν 
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β), και υπό τον όρο ότι ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί 
υπαρκτή και ενεστώσα απειλή για τη 

διαγράφεται
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δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.
_________________
28 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ 
L 261 της 6.8.2004, σ. 19).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο ισχυρισμός περί εμπορίας ανθρώπων δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτού δικαιώματα διαμονής για 
τα φερόμενα θύματα. Διαφορετικά, θα δινόταν κίνητρο στους υποψήφιους μετανάστες να 
επικοινωνούν με διακινητές ανθρώπων ή να βασίζονται στη βοήθεια των εν λόγω διακινητών 
για τις αιτήσεις ασύλου τους.

Τροπολογία 599
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θύματα παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
παραμονής σύμφωνα με την οδηγία 
2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου28 δεν 
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β), και υπό τον όρο ότι ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί απειλή 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια 
ή την εθνική ασφάλεια.

Τα θύματα παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
παραμονής σύμφωνα με την οδηγία 
2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου28 δεν 
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β), και υπό τον όρο ότι ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί απειλή 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια 
ή την εθνική ασφάλεια ούτε έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης το 
ανώτατο όριο της οποίας ανέρχεται σε 
τουλάχιστον τρία έτη.

_________________ _________________
28 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 28 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 



PE658.738v01-00 296/382 AM\1214327EL.docx

EL

της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ 
L 261 της 6.8.2004, σ. 19).

της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ 
L 261 της 6.8.2004, σ. 19).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτής της πρότασης καθιστά σαφές ότι και αξιόποινη πράξη που επισύρει μέγιστη 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
έχει συνέπειες στη διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το ίδιο 
ισχύει και για άλλα μέρη της παρούσας οδηγίας στα οποία χρησιμοποιείται αυτή η πρόταση. 
Καθώς με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προστίθεται ο κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια σε ολόκληρη την πρόταση, είναι σημαντικό 
να προστεθεί αυτή η διευκρίνιση.

Τροπολογία 600
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν κράτος μέλος εξετάζει την 
έκδοση άδειας παραμονής ή άλλης άδειας 
που παρέχει δικαίωμα διαμονής σε υπήκοο 
τρίτης χώρας στον οποίον έχει επιβληθεί 
απαγόρευση εισόδου από άλλο κράτος 
μέλος, συνεννοείται πρώτα με το κράτος 
μέλος που εξέδωσε την απαγόρευση 
εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX29.

5. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 
εκδώσει άδεια παραμονής ή άλλη άδεια 
που παρέχει δικαίωμα διαμονής σε υπήκοο 
τρίτης χώρας στον οποίον έχει επιβληθεί 
απαγόρευση εισόδου από άλλο κράτος 
μέλος.

_________________
29 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της [...], σχετικά με την 
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση 
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS) στον τομέα των συνοριακών 
ελέγχων, και την τροποποίηση της 
σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του 
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Σένγκεν και την τροποποίηση και 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1987/2006 [εκκρεμεί η έκδοση].

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη λογική του χώρου Σένγκεν, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ανατρέψει την 
απαγόρευση επανεισόδου άλλου κράτους μέλους.

Τροπολογία 601
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχείριση της επιστροφής Παρακολούθηση των διαδικασιών 
επιστροφής και επανένταξη στη χώρα 
επιστροφής

Or. en

Τροπολογία 602
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, συντηρεί και αναπτύσσει 
περαιτέρω εθνικό σύστημα διαχείρισης 
της επιστροφής, το οποίο επεξεργάζεται 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση μεμονωμένων 
περιπτώσεων, καθώς και τη διαδικασία 
που αφορά την επιστροφή.

1. Κάθε κράτος μέλος παρακολουθεί 
τις διαδικασίες επιστροφής και την 
επανένταξη στη χώρα επιστροφής.

Or. en
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Τροπολογία 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, συντηρεί και αναπτύσσει 
περαιτέρω εθνικό σύστημα διαχείρισης της 
επιστροφής, το οποίο επεξεργάζεται όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση μεμονωμένων 
περιπτώσεων, καθώς και τη διαδικασία που 
αφορά την επιστροφή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, συντηρεί και αναπτύσσει 
περαιτέρω εθνικό σύστημα διαχείρισης της 
επιστροφής, το οποίο επεξεργάζεται όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση μεμονωμένων 
περιπτώσεων, καθώς και τη διαδικασία που 
αφορά την επιστροφή, 
συμπεριλαμβανομένων της 
παρακολούθησης μετά την επιστροφή και 
της στήριξης για τη διασφάλιση 
βιώσιμων επιστροφών.

Or. en

Τροπολογία 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, συντηρεί και αναπτύσσει 
περαιτέρω εθνικό σύστημα διαχείρισης της 
επιστροφής, το οποίο επεξεργάζεται όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση μεμονωμένων 
περιπτώσεων, καθώς και τη διαδικασία που 
αφορά την επιστροφή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, συντηρεί και αναπτύσσει 
περαιτέρω εθνικό σύστημα διαχείρισης της 
επιστροφής, το οποίο επεξεργάζεται τις 
αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά 
τη διαχείριση μεμονωμένων περιπτώσεων, 
καθώς και τη διαδικασία που αφορά την 
επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της 
επανένταξης στη χώρα επιστροφής.

Or. en
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Τροπολογία 605
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διενεργούνται ατομικές αξιολογήσεις 
ώστε να παρέχεται σε κάθε μετανάστη 
εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε 
μετανάστη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας επιστροφής, με ευαισθησία 
ως προς τις παραμέτρους του φύλου και 
της ηλικίας και σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 606
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι νομικές συμβουλές παρέχονται 
σε γλώσσα την οποία μπορεί να 
κατανοήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας. Οι 
συμβουλές παρέχονται υπό συνθήκες που 
επιτρέπουν στους μετανάστες να 
υποβάλλουν ερωτήσεις και να εκφράζουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους, μεταξύ άλλων 
τις ανησυχίες τους.

Or. en

Τροπολογία 607
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 14 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας 
μπορεί να κάνει χρήση των υφιστάμενων 
διαδικασιών για τον προσδιορισμό του 
καθεστώτος διαμονής και την υποβολή 
σχετικής αίτησης, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών διεθνούς προστασίας, 
οποιασδήποτε άλλης μορφής διαδικασιών 
προστασίας που προβλέπονται από το 
εθνικό δίκαιο και άλλων διαδικασιών 
αναγνώρισης καθεστώτος.

Or. en

Τροπολογία 608
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σύστημα συγκροτείται 
με τρόπο που διασφαλίζει την τεχνική 
συμβατότητα που επιτρέπει την 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα που 
έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
50 του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σύστημα συγκροτείται 
με τρόπο που διασφαλίζει την τεχνική 
συμβατότητα που επιτρέπει την 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα που 
έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
50 του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

2. Το εθνικό σύστημα συγκροτείται 
με τρόπο που διασφαλίζει την τεχνική 
συμβατότητα που επιτρέπει την 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα που 
έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
50 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή] και συμμορφώνεται 
πλήρως με το σύνολο τις σχετικής 
νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων, ιδίως τον ΓΚΠΔ και την 
οδηγία για τις αρχές επιβολής του νόμου. 
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη προκειμένου να καθορίσει το 
ειδικό νομικό πλαίσιο για αυτό το 
κεντρικό σύστημα και την επικοινωνία με 
αυτό, συμπεριλαμβανομένου του σαφούς 
προσδιορισμού των σκοπών της 
επεξεργασίας μέσω αυτού του κεντρικού 
συστήματος και των κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
θα υπόκεινται σε επεξεργασία για 
καθέναν από αυτούς τους σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα πρόταση της Επιτροπής είναι αρκετά ασαφής, απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια για 
αυτή την πρόταση αναδιατύπωσης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία 610
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα ίδια εάν 
θα καταρτίζουν προγράμματα για την 
παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής και 
άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
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τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

_________________ _________________
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ζήτημα εθνικής κυριαρχίας.

Τροπολογία 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρατύπως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

_________________ _________________
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
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συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «παράνομος» δεν θεωρείται συναφής στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Θα 
αντικατασταθεί στο σύνολο του κειμένου από τον όρο «παράτυπος». Διεθνείς οργανισμοί όπως 
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχουν 
συστήσει τη χρήση των όρων «παράτυπος» ή «χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα».

Τροπολογία 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

_________________ _________________
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

Or. fr
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Τροπολογία 613
Balázs Hidvéghi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν 
προγράμματα για την παροχή 
υλικοτεχνικής, οικονομικής και άλλης 
υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με 
σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών που απαριθμούνται στο παράρτημα 
Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

_________________ _________________
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βοήθεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
στήριξη για επανένταξη στην τρίτη χώρα 
επιστροφής.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει στήριξη για 
επανένταξη στην τρίτη χώρα επιστροφής 
με παρακολούθηση των σχεδίων 
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προσωπικής επανένταξης των 
επιστρεφόντων, όπου αυτό είναι νομικά 
και πρακτικά εφικτό, προκειμένου να 
διασφαλίζονται βιώσιμες επιστροφές, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ειδικών 
περιστάσεων που αφορούν κάθε υπήκοο 
τρίτης χώρας και εφιστώντας πλήρη 
προσοχή στις περιπτώσεις των ευάλωτων 
ατόμων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την παρακολούθηση αυτών των σχεδίων 
από ειδικούς και ανεξάρτητους φορείς 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βοήθεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
στήριξη για επανένταξη στην τρίτη χώρα 
επιστροφής.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει στήριξη για 
επανένταξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

Or. en

Τροπολογία 616
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βοήθεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
στήριξη για επανένταξη στην τρίτη χώρα 
επιστροφής.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει στήριξη για 
επανένταξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

Or. en



PE658.738v01-00 306/382 AM\1214327EL.docx

EL

Τροπολογία 617
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά προγράμματα περιλαμβάνουν 
συνεχή φροντίδα του υπηκόου τρίτης 
χώρας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
επιστροφής και επανένταξης. Αυτό 
περιλαμβάνει την παροχή επαρκούς 
ενημέρωσης σχετικά με τις συνθήκες στις 
χώρες επιστροφής πριν από την 
αναχώρηση από ανεξάρτητους φορείς ή 
φορείς των Ηνωμένων Εθνών σε 
κατανοητή γλώσσα, κατάλληλη 
μεταβίβαση φροντίδας για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και 
ρυθμίσεις για την επιμέλεια ασυνόδευτων 
παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί 
από την οικογένειά τους. Τα εθνικά 
προγράμματα περιλαμβάνουν μηχανισμό 
για την κατάλληλη μεταβίβαση της 
νομικής συνδρομής και την πρόσβαση σε 
μηχανισμούς δικαιοσύνης και έννομης 
προστασίας, την πρόσβαση στη σχετική 
εθνική διοικητική και ποινική 
διαδικασία, ιδίως σύμφωνα με τις 
οδηγίες 2009/52/ΕΚ, 2011/36/ΕΕ και 
2012/29/ΕΕ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας επιστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
διασφαλίζουν ότι οι συμφωνίες 
επανεισδοχής περιλαμβάνουν πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη μετά την επιστροφή σε 
τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 618
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή συνάδει με τις τροπολογίες στο άρθρο 7.

Τροπολογία 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας με τις αρμόδιες 

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται σε 
κάθε περίπτωση από τη συνεργασία του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας με 
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αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας.

τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας οδηγίας και είναι δυνατόν να 
υπόκειται στους όρους και τους λόγους 
αποκλεισμού που προβλέπονται στις 
εθνικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τη 
βοήθεια για επανένταξη στην τρίτη χώρα 
επιστροφής. Η βοήθεια που αναφέρεται 
στην παρούσα παράγραφο δεν χορηγείται 
κατά κανόνα σε υπήκοο τρίτης χώρας ο 
οποίος ήδη επωφελείται από βοήθεια για 
επανένταξη που παρέχεται από κράτος 
μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας.

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, μπορεί να 
εξαρτάται από τη συνεργασία του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας με 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της 
παρούσας οδηγίας, με την έλλειψη 
συνεργασίας του υπηκόου τρίτης χώρας 
να δημιουργεί εύλογα την υποψία ότι ο 
υπήκοος τρίτης δεν θα συνεργαστεί με τη 
στήριξη της επανένταξης στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 622
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας.

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας. Η βοήθεια που παρέχεται στο 
πλαίσιο της παρούσας παραγράφου 
παρέχεται μόνο άπαξ.

Or. en

Τροπολογία 623
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις επιστροφής και –εάν έχουν 
εκδοθεί— οι αποφάσεις απαγόρευσης 
εισόδου και οι αποφάσεις απομάκρυνσης 
εκδίδονται εγγράφως και περιλαμβάνουν 
τους νομικούς και πραγματικούς λόγους 
καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη γραπτή 
και προφορική μετάφραση των βασικών 
σημείων των αποφάσεων επιστροφής, 
κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε γλώσσα που 
κατανοεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 624
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Οι πληροφορίες σχετικά με τους λόγους 
μπορούν πράγματι να είναι περιορισμένες, 
εφόσον το εθνικό δίκαιο επιτρέπει τον 
περιορισμό του δικαιώματος 
ενημέρωσης, ιδίως για τη διαφύλαξη της 
εθνικής ασφάλειας, της άμυνας και της 
δημόσιας ασφάλειας και για την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, τον εντοπισμό 
και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 625
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
κατόπιν αιτήματος, τη γραπτή ή 
προφορική μετάφραση των βασικών 
σημείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε 
γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται 
ευλόγως ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης 
χώρας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
γραπτή και προφορική μετάφραση των 
βασικών σημείων των αποφάσεων 
επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στην πρόταση, τα στοιχεία που αφορούν την παροχή 
πληροφοριών μεταφέρθηκαν από το άρθρο 15 στο άρθρο 7.

Τροπολογία 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
κατόπιν αιτήματος, τη γραπτή ή 
προφορική μετάφραση των βασικών 
σημείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε 
γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται 
ευλόγως ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης 
χώρας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
γραπτή ή προφορική μετάφραση των 
βασικών σημείων των αποφάσεων 
επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε κατανοητές πληροφορίες έχει καθοριστική σημασία για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών, ιδίως για την προετοιμασία της επιστροφής τους. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία 
δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 7.

Τροπολογία 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
παράγραφο 2 όσον αφορά υπηκόους 
τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει 
παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους 
και δεν τους έχει χορηγηθεί, εν συνεχεία, 
άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στο εν 
λόγω κράτος μέλος.

διαγράφεται

Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που 
αφορούν την επιστροφή, κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1, 
εκδίδονται μέσω τυποποιημένου εντύπου 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία.
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Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμα 
γενικά ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία 
εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του 
τυποποιημένου εντύπου σε τουλάχιστον 
πέντε από τις γλώσσες τις οποίες 
χρησιμοποιούν συχνότερα ή κατανοούν 
καλύτερα οι λαθρομετανάστες που 
εισέρχονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την 
επιστροφή τους και τις σχετικές διαδικασίες. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 7.

Τροπολογία 628
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εφαρμόσουν την παράγραφο 2 
όσον αφορά υπηκόους τρίτης χώρας που 
έχουν εισέλθει παράνομα στο έδαφος 
κράτους μέλους και δεν τους έχει 
χορηγηθεί, εν συνεχεία, άδεια ή δικαίωμα 
να παραμείνουν στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 629
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που 
αφορούν την επιστροφή, κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1, 
εκδίδονται μέσω τυποποιημένου εντύπου 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 630
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμα 
γενικά ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία 
εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του 
τυποποιημένου εντύπου σε τουλάχιστον 
πέντε από τις γλώσσες τις οποίες 
χρησιμοποιούν συχνότερα ή κατανοούν 
καλύτερα οι λαθρομετανάστες που 
εισέρχονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 631
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμα 
γενικά ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία 
εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του 
τυποποιημένου εντύπου σε τουλάχιστον 
πέντε από τις γλώσσες τις οποίες 
χρησιμοποιούν συχνότερα ή κατανοούν 
καλύτερα οι λαθρομετανάστες που 
εισέρχονται στο συγκεκριμένο κράτος 

Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμα 
γενικά ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία 
εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του 
τυποποιημένου εντύπου σε τουλάχιστον 
πέντε από τις κυριότερες διεθνείς 
γλώσσες.
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μέλος.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατο για ένα κράτος μέλος να προβλέψει από ποια χώρα θα προέλθουν σημαντικές 
μεταναστευτικές ροές. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν μπορούν, συνεπώς, να διεκδικήσουν 
κανένα δικαίωμα ούτε και σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Η τροπολογία επιδιώκει την πρόβλεψη 
του φόρτου εργασίας και συνεπώς μια αποτελεσματική πολιτική ασύλου που βασίζεται σε 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιους κανόνες, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 632
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16 Ένδικα μέσα 16 Ένδικο μέσο

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να περιοριστεί η διάρκεια της διαδικασίας και να αποφευχθεί ένα γαϊτανάκι 
προσφυγών, θα πρέπει να προβλέπεται μία εφάπαξ προσφυγή.

Τροπολογία 633
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης 
χώρας διατίθεται αποτελεσματικό ένδικο 
μέσο το οποίο του επιτρέπει να 
προσφεύγει κατά των αποφάσεων που 
αφορούν την επιστροφή ή να ζητεί την 
επανεξέτασή τους, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1, ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής αρχής.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
διατίθεται αποτελεσματικό ένδικο μέσο το 
οποίο του επιτρέπει να προσφεύγει κατά 
των αποφάσεων που αφορούν την 
επιστροφή ή να ζητεί την επανεξέτασή 
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής αρχής.

Στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
διατίθεται αποτελεσματικό ένδικο μέσο το 
οποίο του επιτρέπει να προσφεύγει κατά 
των αποφάσεων που αφορούν την 
επιστροφή ή να ζητεί την επανεξέτασή 
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής αρχής. Τα κράτη μέλη 
διαθέτουν στις δικαστικές αρχές την 
ικανότητα που απαιτείται για την 
κατάλληλη εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα 
και η ταχύτητα της δικαστικής εξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 635
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας 
χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής, 
ενώπιον ενός και μόνου βαθμού 
δικαιοδοσίας, κατά της απόφασης 
επιστροφής όταν η απόφαση αυτή 
βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ) 

διαγράφεται



PE658.738v01-00 316/382 AM\1214327EL.docx

EL

.../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας 
χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής, 
ενώπιον ενός και μόνου βαθμού 
δικαιοδοσίας, κατά της απόφασης 
επιστροφής όταν η απόφαση αυτή 
βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ).../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκιώδης εισηγητής θεωρεί ότι σκοπός της παρούσας αναδιατύπωσης δεν είναι να 
τροποποιηθεί η οργάνωση των δικαιοδοσιών στα κράτη μέλη και να υπάρχουν διαφορετικοί 
κανόνες για τους αιτούντες άσυλο το αίτημα των οποίων έχει απορριφθεί και για τους 
παράτυπους μετανάστες.

Τροπολογία 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας 
χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής, 
ενώπιον ενός και μόνου βαθμού 
δικαιοδοσίας, κατά της απόφασης 
επιστροφής όταν η απόφαση αυτή 
βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ).../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας μπορεί 
να χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής 
μόνο ενώπιον ενός και μόνου βαθμού 
δικαιοδοσίας, κατά της απόφασης 
επιστροφής όταν η απόφαση αυτή 
βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ).../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού, μόνο εφόσον στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου έχει αξιολογηθεί 
πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης 
βάσει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 638
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας 
χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής, 
ενώπιον ενός και μόνου βαθμού 
δικαιοδοσίας, κατά της απόφασης 
επιστροφής όταν η απόφαση αυτή 
βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
.../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας 
χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής, 
ενώπιον, αποκλειστικά και μόνο, ενός 
βαθμού δικαιοδοσίας κατά της απόφασης 
επιστροφής, χωρίς δυνατότητα 
επανάληψης της διαδικασίας, όταν η 
απόφαση αυτή βασίζεται σε απόφαση 
απόρριψης αιτήσεως διεθνούς προστασίας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Το γαϊτανάκι προσφυγών θα πρέπει να σταματήσει.

Τροπολογία 639
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας 
χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής, 
ενώπιον ενός και μόνου βαθμού 
δικαιοδοσίας, κατά της απόφασης 
επιστροφής όταν η απόφαση αυτή 
βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ).../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

Προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με 
την αρχή της πραγματικής προσφυγής, 
χορηγείται στον εν λόγω υπήκοο τρίτης 
χώρας το δικαίωμα προσφυγής, ενώπιον 
ενός και μόνου βαθμού δικαιοδοσίας, κατά 
της απόφασης επιστροφής όταν η απόφαση 
αυτή βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ).../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά 
την εξέταση της προσφυγής, όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Σε περίπτωση που 

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής, κατά την εξέταση 
της προσφυγής και έως ότου κοινοποιηθεί 
στον αιτούντα η απόφαση επί της 
προσφυγής.
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ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά της 
πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης επί 
προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν 
το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Or. en

Τροπολογία 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά 
την εξέταση της προσφυγής, όταν 
υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της αρχής 
της μη επαναπροώθησης. Σε περίπτωση 
που ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά 
της πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης 
επί προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν 
το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό. 
Σε περίπτωση που ασκηθεί περαιτέρω 
προσφυγή κατά της πρώτης ή 
μεταγενέστερης απόφασης επί προσφυγής, 
και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν 
αναστέλλεται.

Or. fr

Τροπολογία 642
Tom Vandendriessche
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά την 
εξέταση της προσφυγής, όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Σε περίπτωση που 
ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά της 
πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης επί 
προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν 
το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά την 
εξέταση της προσφυγής, όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Η δυνατότητα 
περαιτέρω προσφυγής κατά απόφασης επί 
προσφυγής δεν είναι απαραίτητη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ατελείωτες διαδικασίες συνήθως χρησιμεύουν μόνο για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
έκδοσης άδειας διαμονής βάσει κοινωνικών δεσμών. Αυτού του είδους η επιμονή οδηγεί σε 
αποτελέσματα που αδικούν τους διάφορους υποψηφίους για άσυλο, και επιπλέον σε ένα 
τεράστιο οικονομικό και διοικητικό κόστος για το κράτος μέλος.

Τροπολογία 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόφασης, κατά την εξέταση της 
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εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά 
την εξέταση της προσφυγής, όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Σε περίπτωση που 
ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά της 
πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης επί 
προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν 
το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

προσφυγής και έως ότου κοινοποιηθεί 
στον υπήκοο τρίτης χώρας η απόφαση 
επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά της 
απόφασης επιστροφής θα πρέπει πάντα 
να έχει αυτόματο ανασταλτικό 
αποτέλεσμα εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου οι δικαστικές αρχές έχουν 
αξιολογήσει πλήρως την αρχή της μη 
επαναπροώθησης και έχουν κρίνει ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος παραβίασής της. Η 
εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
μπορεί επίσης να αναστέλλεται, εάν το 
δικαστήριο αποφασίσει να το πράξει 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανασταλτικό αποτέλεσμα μιας προσφυγής κατά απόφασης επιστροφής έχει καθοριστική 
σημασία, δεδομένου ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσε να προκύψει μια μη 
αναστρέψιμη κατάσταση με σοβαρές συνέπειες για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η μοναδική 
εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι εάν έχει ήδη διενεργηθεί πλήρης αξιολόγηση της αρχής της μη 
επαναπροώθησης από δικαστική αρχή. Ακόμα, ένα δικαστήριο θα πρέπει να έχει την 
ανεξαρτησία να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής για άλλους λόγους.

Τροπολογία 644
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά 
την εξέταση της προσφυγής, όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Σε περίπτωση που 
ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά της 
πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης επί 

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόφασης, κατά την εξέταση της 
προσφυγής και έως ότου κοινοποιηθεί 
στον αιτούντα η απόφαση σχετικά με την 
προσφυγή, μεταξύ άλλων όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής έχει αυτόματο 
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προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν 
το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

ανασταλτικό αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων 
όταν εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον 
ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση τόσο των 
θυμάτων όσο και των υπόπτων στη 
δικαιοσύνη.

Or. en

Τροπολογία 645
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά την 
εξέταση της προσφυγής, όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Σε περίπτωση που 
ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά της 
πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης επί 
προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν το 
δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά την 
εξέταση της προσφυγής, όταν μπορεί να 
υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της αρχής 
της μη επαναπροώθησης. Σε περίπτωση 
που ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά 
της πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης 
επί προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν το 
δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Or. en

Τροπολογία 646
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
απόφαση σχετικά με την αίτηση 
προσωρινής αναστολής της εκτέλεσης 
απόφασης επιστροφής να λαμβάνεται 
εντός 48 ωρών από την υποβολή της 
αίτησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας. Σε συγκεκριμένες 
υποθέσεις που αφορούν περίπλοκα 
πραγματικά ή νομικά περιστατικά, οι 
κατά την παρούσα παράγραφο 
προθεσμίες μπορούν να παραταθούν, 
εφόσον ενδείκνυται, από την αρμόδια 
δικαστική αρχή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
απόφαση σχετικά με την αίτηση 
προσωρινής αναστολής της εκτέλεσης 
απόφασης επιστροφής να λαμβάνεται 
εντός 48 ωρών από την υποβολή της 
αίτησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου 
τρίτης χώρας. Σε συγκεκριμένες 
υποθέσεις που αφορούν περίπλοκα 
πραγματικά ή νομικά περιστατικά, οι 
κατά την παρούσα παράγραφο 
προθεσμίες μπορούν να παραταθούν, 
εφόσον ενδείκνυται, από την αρμόδια 
δικαστική αρχή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσφυγή έχει πάντα ανασταλτικό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, δεν είναι αναγκαίο να 
υπάρχει απόφαση επί της αναστολής.
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Τροπολογία 648
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν προκύψει η υποβληθεί από 
τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
νέα στοιχεία ή πορίσματα που 
τροποποιούν σημαντικά τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, το πρώτο και το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται όταν:

διαγράφεται

α) ο λόγος για την προαναφερθείσα 
προσωρινή αναστολή αξιολογήθηκε στο 
πλαίσιο διαδικασίας που έλαβε χώρα 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου] 
και αποτέλεσε αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού·
β) η απόφαση επιστροφής είναι συνέπεια 
της απόφασης λήξης της νόμιμης 
διαμονής που έχει ληφθεί σύμφωνα με τις 
εν λόγω διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν προκύψει η υποβληθεί από 
τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
νέα στοιχεία ή πορίσματα που 
τροποποιούν σημαντικά τις ειδικές 

διαγράφεται
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περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, το πρώτο και το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται όταν:
α) ο λόγος για την προαναφερθείσα 
προσωρινή αναστολή αξιολογήθηκε στο 
πλαίσιο διαδικασίας που έλαβε χώρα 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου] 
και αποτέλεσε αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού·
β) η απόφαση επιστροφής είναι συνέπεια 
της απόφασης λήξης της νόμιμης 
διαμονής που έχει ληφθεί σύμφωνα με τις 
εν λόγω διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτή συνιστά απόρροια της τροπολογίας στο άρθρο 16 παράγραφος 3 εδάφιο 1. Η 
προσφυγή έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν προκύψει η υποβληθεί από 
τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
νέα στοιχεία ή πορίσματα που τροποποιούν 
σημαντικά τις ειδικές περιστάσεις της 
συγκεκριμένης περίπτωσης, το πρώτο και 
το δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν:

Εάν δεν έχουν προκύψει η υποβληθεί από 
τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
νέα στοιχεία ή πορίσματα που τροποποιούν 
τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, το πρώτο και το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προσφυγές θα πρέπει να έχουν πάντα ανασταλτικό αποτέλεσμα. Η υποχρέωση αξιολόγησης 
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του κατά πόσον έχουν προκύψει νέα στοιχεία και/ή κατά πόσον απαιτείται αναστολή θα 
επιβάρυνε εκ νέου τις αρχές των κρατών μελών που θα υποχρεώνονταν να προβούν σε αυτή τη 
χωριστή αξιολόγηση. Η καθιέρωση της απαίτησης για «σημαντική τροποποίηση» επιβαρύνει σε 
υπερβολικό βαθμό τις δικαστικές αρχές και διακινδυνεύει τη μη επαρκή αξιολόγηση των 
επιμέρους υποθέσεων, με αποτέλεσμα δυνητικές μη αναστρέψιμες παραβιάσεις της αρχής της μη 
επαναπροώθησης.

Τροπολογία 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν εύλογες 
προθεσμίες και θεσπίζουν τις λοιπές 
απαιτούμενες διατάξεις για την άσκηση 
του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η προσφυγή κατά της απόφασης 
επιστροφής πρέπει να κατατεθεί εντός 
τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Τα κράτη 
μέλη ορίζουν εύλογες προθεσμίες και 
θεσπίζουν τις λοιπές απαιτούμενες 
διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. it

Τροπολογία 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν εύλογες 
προθεσμίες και θεσπίζουν τις λοιπές 
απαιτούμενες διατάξεις για την άσκηση 
του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τα κράτη μέλη ορίζουν προθεσμία, η 
οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, 
και θεσπίζουν τις λοιπές απαιτούμενες 
διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο.

Or. pl
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Τροπολογία 653
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν εύλογες 
προθεσμίες και θεσπίζουν τις λοιπές 
απαιτούμενες διατάξεις για την άσκηση 
του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τα κράτη μέλη ορίζουν εύλογες και 
επαρκείς προθεσμίες και θεσπίζουν τις 
λοιπές απαιτούμενες διατάξεις για την 
άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 654
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας 
η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία 
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δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας 
η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 
το δικαίωμα σε δίκαιη προσφυγή, στο άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου (βλέπε Jabari κατά Τουρκίας, σκέψη 40· Muminov κατά Ρωσίας, σκέψη 90), η 
αυτόματη εφαρμογή σύντομων προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής μπορεί να μην συνάδει 
με την προστασία από την επαναπροώθηση.

Τροπολογία 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία μεταξύ 
δέκα και δεκαπέντε ημερών για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που προτείνεται από την Επιτροπή είναι υπερβολικά σύντομη για να 
διασφαλίζεται η πλήρης άσκηση του δικαιώματος άσκησης προσφυγής. Προθεσμία μεταξύ 10 
και 15 ημερών για την άσκηση προσφυγής είναι περισσότερο εύλογη και ρεαλιστική.
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Τροπολογία 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες για 
την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Or. it

Τροπολογία 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις τρεις ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Or. fr

Τροπολογία 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας η 
οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνδέεται στενά με την τροπολογία 12 την οποία συμπληρώνει προκειμένου 
να επιταχυνθεί η λειτουργία των δικαστηρίων και η ομαλότητα της διαδικασίας επιστροφής.

Τροπολογία 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν διαδικασίες διοικητικού 
ελέγχου πριν από την προσφυγή ενώπιον 
δικαστηρίου σύμφωνα με την παράγραφο 
1, εφόσον ο διοικητικός έλεγχος δεν 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του 
ένδικου βοηθήματος.

Or. fr

Τροπολογία 661
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας δύναται να ζητεί νομικές 
συμβουλές, εκπροσώπηση από δικηγόρο 
και, εν ανάγκη, γλωσσική συνδρομή.

5. Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας δύναται να ζητεί νομικές 
συμβουλές, εκπροσώπηση από δικηγόρο 
και γλωσσική συνδρομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40.

Τροπολογία 662
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται κατόπιν αιτήσεως 
δωρεάν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις διατάξεις περί νομικής 
αρωγής και δύνανται να ορίζουν ότι η 
δωρεάν νομική αρωγή ή/και εκπροσώπηση 
υπόκειται στους όρους του άρθρου 15, 
παράγραφοι 3 έως 6 της οδηγίας 
2005/85/ΕΕ. Νομική αρωγή και νομική 
εκπροσώπηση:

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται κατόπιν αιτήσεως 
δωρεάν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις διατάξεις περί νομικής 
αρωγής και δύνανται να ορίζουν ότι η 
δωρεάν νομική αρωγή ή/και εκπροσώπηση 
υπόκειται στους όρους του άρθρου 15, 
παράγραφοι 3 έως 6 της οδηγίας 
2005/85/ΕΕ. Νομική αρωγή και νομική 
εκπροσώπηση: Ενδέχεται να ζητηθεί από 
τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να 
αποζημιώσουν το κράτος μέλος για τις 
νομικές και γλωσσικές υπηρεσίες.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το νομικό κόστος της δωρεάν νομικής βοήθειας δημιουργεί τεράστια πίεση στον 
προϋπολογισμό της υπηρεσίας δικαιοσύνης. Δεν είναι παράλογο αυτοί που επωφελήθηκαν 
άμεσα από αυτό το σύστημα να πρέπει να αποζημιώσουν την κυβέρνηση για αυτές τις 
υπηρεσίες. Η καταβολή αποζημίωσης για τις δαπάνες νομικών και γλωσσικών υπηρεσιών μετά 
την αναγνώριση εξασφαλίζει τη δίκαιη μεταχείριση όλων των περιπτώσεων, όπως αναφέρεται 
στην αιτιολογική σκέψη 4.
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Τροπολογία 663
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται κατόπιν αιτήσεως 
δωρεάν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις διατάξεις περί νομικής 
αρωγής και δύνανται να ορίζουν ότι η 
δωρεάν νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση υπόκειται στους όρους του 
άρθρου 15 παράγραφοι 3 έως 6 της 
οδηγίας 2005/85/ΕΚ.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
νομική αρωγή ή/και εκπροσώπηση 
παρέχεται κατόπιν αιτήσεως δωρεάν 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις διατάξεις περί νομικής 
αρωγής. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
τους υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με 
τη δυνατότητα διαβίβασης αυτής της 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40.

Τροπολογία 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται κατόπιν αιτήσεως 
δωρεάν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις διατάξεις περί νομικής 
αρωγής και δύνανται να ορίζουν ότι η 
δωρεάν νομική αρωγή ή/και εκπροσώπηση 
υπόκειται στους όρους του άρθρου 15, 
παράγραφοι 3 έως 6 της οδηγίας 
2005/85/ΕΚ.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται κατόπιν ρητής 
αιτήσεως δωρεάν σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τις διατάξεις 
περί νομικής αρωγής και δύνανται να 
ορίζουν ότι η δωρεάν νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση υπόκειται στους όρους του 
άρθρου 15, παράγραφοι 3 έως 6 της 
οδηγίας 2005/85/ΕΕ.
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Or. fr

Τροπολογία 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται κατόπιν 
αιτήσεως δωρεάν σύμφωνα με την 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τις διατάξεις 
περί νομικής αρωγής και δύνανται να 
ορίζουν ότι η δωρεάν νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση υπόκειται στους όρους του 
άρθρου 15 παράγραφοι 3 έως 6 της 
οδηγίας 2005/85/ΕΚ.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται δωρεάν σύμφωνα 
με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τις 
διατάξεις περί νομικής αρωγής και 
δύνανται να ορίζουν ότι η δωρεάν νομική 
αρωγή ή/και εκπροσώπηση υπόκειται 
στους όρους του άρθρου 15 παράγραφοι 3 
έως 6 της οδηγίας 2005/85/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε νομική αρωγή είναι ζωτικής σημασίας για την άσκηση του δικαιώματος σε 
δίκαιη προσφυγή. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 21, το άρθρο 7 και το 
άρθρο 14.

Τροπολογία 666
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η πρώτη παράγραφος 
εφαρμόζεται επίσης για τους παρατύπως 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών 
έναντι των οποίων δεν είναι ούτε έχει 
υπάρξει δυνατό να εκτελεστεί απόφαση 
επιστροφής.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 667
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι αρχές που διαπνέουν τα σημεία 
1α) έως δ) δεν αποκλείουν την περίπτωση 
να επιτευχθεί αυτό υπό την αστυνομική 
κράτηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που διαφεύγουν, προτιμάται στις περισσότερες περιπτώσεις 
η κράτηση εν αναμονή του επαναπατρισμού. Η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζεται με την 
τροπολογία 15 για την αιτιολογική σκέψη 18 και την τροπολογία 17 για την αιτιολογική 
σκέψη 22. Η αστυνομική κράτηση δεν μπορεί να αποκλειστεί ως μέσο παροχής, μεταξύ άλλων, 
στέγασης, ιατρικής περίθαλψης και τροφής.

Τροπολογία 668
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 πρόσωπα 
γραπτή βεβαίωση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, ότι η περίοδος οικειοθελούς 
αναχώρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2 ή ότι η απόφαση 
επιστροφής δεν θα εκτελεσθεί προσωρινά.

2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 και στην 
παράγραφο 1α πρόσωπα γραπτή 
βεβαίωση, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, ότι η περίοδος οικειοθελούς 
αναχώρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2 ή ότι η απόφαση 
επιστροφής δεν θα εκτελεσθεί προσωρινά 



AM\1214327EL.docx 335/382 PE658.738v01-00

EL

ή ότι δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση 
απόφασης επιστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τροπολογία 669
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 670
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δύνανται να εφαρμοσθούν 
αποτελεσματικά άλλα επαρκή αλλά 
λιγότερο αναγκαστικά μέτρα, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θέτουν υπό κράτηση 
υπήκοο τρίτης χώρας υποκείμενο σε 
διαδικασίες επιστροφής, για την 
προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης, ιδίως όταν:

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν σε καμία 
περίπτωση αναγκαστικά μέτρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28.

Τροπολογία 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά 
άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά 
μέτρα, τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας 
υποκείμενο σε διαδικασίες επιστροφής, για 
την προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης, ιδίως όταν:

Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά 
άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά 
μέτρα, τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας 
υποκείμενο σε διαδικασίες επιστροφής, για 
την προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης, μόνο όταν:

Or. en

Τροπολογία 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά 
άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά 
μέτρα, τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας 
υποκείμενο σε διαδικασίες επιστροφής, για 
την προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης, ιδίως όταν:

Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά 
άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά 
μέτρα, τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας 
υποκείμενο σε διαδικασίες επιστροφής, για 
την προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης, μόνο όταν:

Or. en



AM\1214327EL.docx 337/382 PE658.738v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες 
τροπολογίες στο παρόν άρθρο. Στην πρόταση της Επιτροπής διαγράφεται η λέξη «μόνο». Θα 
ήταν σκοπιμότερο και σημαντικό να προβλεφθεί εξαντλητικός κατάλογος των λόγων κράτησης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κράτηση χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη ανάγκη και σε 
σαφώς προσδιορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 673
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά 
άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά 
μέτρα, τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας 
υποκείμενο σε διαδικασίες επιστροφής, για 
την προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης, ιδίως όταν:

Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δύνανται να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά 
άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά 
μέτρα, τα κράτη μέλη θέτουν υπό κράτηση 
υπήκοο τρίτης χώρας υποκείμενο σε 
διαδικασίες επιστροφής, για την 
προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας 
απομάκρυνσης, όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά με την αιτιολογική σκέψη 28 ως προς το σημείο αυτό 
όπου επισημαίνεται ρητά ότι το πρόσωπο που εμπίπτει υπό τις συνθήκες αυτές θα πρέπει να 
τίθεται υπό κράτηση.

Τροπολογία 674
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπάρχει κίνδυνος διαφυγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6,

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνάδει με τη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 675
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας αποφεύγει ή παρεμποδίζει την 
προετοιμασία της επιστροφής ή τη 
διαδικασία απομάκρυνσης, ή

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνάδει με την τροπολογία στο άρθρο 18 παράγραφος 1.

Τροπολογία 676
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο νέος λόγος που προτείνεται από την Επιτροπή δεν είναι αρκετά συγκεκριμένος, διότι 
δεν υπάρχουν κοινοί ορισμοί της ΕΕ για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια, και τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν θα πρέπει να εξετάζονται με χρήση του δικαίου 
της ΕΕ για τις επιστροφές αλλά με χρήση του υφιστάμενου ποινικού ή διοικητικού δικαίου.

Τροπολογία 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια, όπως προκύπτει βάσει 
καταδίκης ή, εν πάση περιπτώσει, βάσει 
στοιχείων που μπορούν να 
δικαιολογήσουν την εκτίμηση της 
κοινωνικής επικινδυνότητας.

Or. it

Τροπολογία 679
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
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ασφάλεια. ασφάλεια ή έχει καταδικαστεί για 
αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή 
φυλάκισης το ανώτατο όριο της οποίας 
ανέρχεται σε τουλάχιστον τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτής της πρότασης καθιστά σαφές ότι και αξιόποινη πράξη που επισύρει μέγιστη 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
αποτελεί λόγο κράτησης του συγκεκριμένου προσώπου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα μέρη της 
παρούσας οδηγίας στα οποία χρησιμοποιείται αυτή η πρόταση.

Τροπολογία 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια, ιδίως όταν ο υπήκοος τρίτης 
χώρας έχει καταδικαστεί για σοβαρό 
έγκλημα.

Or. en

Τροπολογία 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά πραγματικό και ενεστώτα 
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

Or. en
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Τροπολογία 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι λόγοι κράτησης προβλέπονται 
από το εθνικό δίκαιο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ποιες διατάξεις επιθυμούν να εισαγάγουν στο 
εθνικό τους δίκαιο.

Τροπολογία 683
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλοι οι λόγοι κράτησης προβλέπονται από 
το εθνικό δίκαιο.

Σε άλλες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θέτουν υπό κράτηση υπήκοο 
τρίτης χώρας υποκείμενο σε διαδικασίες 
επιστροφής, για την προετοιμασία της 
επιστροφής ή/και τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας απομάκρυνσης.
Όλοι οι λόγοι κράτησης προβλέπονται από 
το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογική συνέπεια της τροπολογίας μου στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, 
προκειμένου να καταστεί σαφές πότε θα πρέπει και πότε θα μπορεί να προβλέπεται κράτηση.

Τροπολογία 684



PE658.738v01-00 342/382 AM\1214327EL.docx

EL

Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οιαδήποτε κράτηση έχει τη μικρότερη 
δυνατή διάρκεια και διατηρείται μόνο 
καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια.

Η κράτηση είναι ένα έσχατο μέτρο, το 
οποίο εφαρμόζεται εάν δεν είναι 
διαθέσιμα άλλα εναλλακτικά μέτρα εκτός 
της κράτησης, και πρέπει να έχει τη 
μικρότερη δυνατή διάρκεια· να διατηρείται 
δε μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και να 
εκτελείται με τη δέουσα επιμέλεια.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται στενά με την τροπολογία που πρότεινε η Επιτροπή στο στοιχείο γ 
του άρθρου 18.

Τροπολογία 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οιαδήποτε κράτηση έχει τη μικρότερη 
δυνατή διάρκεια και διατηρείται μόνο 
καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια.

Η κράτηση συνεχίζεται τουλάχιστον για 
όσο χρόνο η διαδικασία απομάκρυνσης 
εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα 
επιμέλεια.

Or. fr

Τροπολογία 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το μέτρο της κράτησης δεν εφαρμόζεται 
ποτέ σε ασυνόδευτους ανηλίκους ή σε 
οικογένειες με ανηλίκους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται στενά με την τροπολογία που πρότεινε η Επιτροπή στο στοιχείο γ 
του άρθρου 18.

Τροπολογία 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μέγιστη περίοδος κράτησης πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ τριών και έξι μηνών, 
και μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά 
για μέγιστη περίοδο έξι επιπλέον μηνών.

Or. it

Τροπολογία 688
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κράτηση διατάσσεται από τις 
διοικητικές ή δικαστικές αρχές.

Η κράτηση διατάσσεται από τις 
διοικητικές ή δικαστικές αρχές 
ταυτόχρονα με την απόφαση επιστροφής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται το γεγονός διάφοροι δικαστές να εμπλέκονται σε μεμονωμένες 
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αποφάσεις πάνω από μία φορά. Αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής, όπως εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 3. Το αρχικό 
κείμενο αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα πολλαπλών διαδικασιών.

Τροπολογία 689
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είτε χορηγούν στον συγκεκριμένο 
υπήκοο τρίτης χώρας το δικαίωμα να 
κινήσει διαδικασία για την ταχεία 
δικαστική επανεξέταση της νομιμότητας 
της κράτησής του που αποφασίζεται το 
συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη της 
σχετικής διαδικασίας· εν τοιαύτη 
περιπτώσει, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
αμέσως τους ενδιαφερομένους υπηκόους 
τρίτων χωρών σχετικά με τη δυνατότητα 
διεξαγωγής τέτοιας διαδικασίας.

β) είτε χορηγούν στον συγκεκριμένο 
υπήκοο τρίτης χώρας το δικαίωμα να 
κινήσει διαδικασία για την ταχεία 
δικαστική επανεξέταση της νομιμότητας 
της κράτησής του που αποφασίζεται το 
συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη της 
σχετικής διαδικασίας· εν τοιαύτη 
περιπτώσει, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
αμέσως τους ενδιαφερομένους υπηκόους 
τρίτων χωρών σχετικά με τη δυνατότητα 
διεξαγωγής τέτοιας διαδικασίας και 
προβλέπουν, για τον σκοπό αυτό, δωρεάν 
νομική και γλωσσική συνδρομή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40.

Τροπολογία 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση 
κράτησης επανεξετάζεται ανά εύλογα 
χρονικά διαστήματα είτε κατ’ αίτηση του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας 

διαγράφεται
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είτε αυτεπαγγέλτως. Σε περίπτωση 
παραταθείσας διάρκειας κράτησης, η 
επανεξέταση εποπτεύεται από δικαστική 
αρχή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνοχής με τις τροπολογίες του 
άρθρου 18 παράγραφος 5 και του άρθρου 22 παράγραφος 7 εδάφιο 2.

Τροπολογία 691
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση 
κράτησης επανεξετάζεται ανά εύλογα 
χρονικά διαστήματα είτε κατ’ αίτηση του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας είτε 
αυτεπαγγέλτως. Σε περίπτωση 
παραταθείσας διάρκειας κράτησης, η 
επανεξέταση εποπτεύεται από δικαστική 
αρχή.

3. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει 
να επιβάλει κράτηση, εν πάση περιπτώσει, 
η απόφαση κράτησης επανεξετάζεται ανά 
εύλογα και τακτά χρονικά διαστήματα είτε 
κατ’ αίτηση του συγκεκριμένου υπηκόου 
τρίτης χώρας είτε αυτεπαγγέλτως. Η 
επανεξέταση εποπτεύεται από δικαστική 
αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες 
τροπολογίες στο παρόν άρθρο και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28.

Τροπολογία 692
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ' όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 

5. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει 
να επιβάλει κράτηση, το κράτος μέλος 
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πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης 
το λιγότερο τριών μηνών η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.

καθορίζει περιορισμένη περίοδο 
κράτησης, η οποία δεν υπερβαίνει τις δύο 
εβδομάδες.

Or. en

Τροπολογία 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης 
το λιγότερο τριών μηνών η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης 
κατά την προαίρεσή του.

Or. fr

Τροπολογία 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ' όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης 
το λιγότερο τριών μηνών η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ' όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει περιορισμένη περίοδο 
κράτησης η οποία δεν υπερβαίνει το 
δίμηνο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς, δεν έχει αποδειχθεί σε καμία περίπτωση ότι όσο 
περισσότερο διαρκεί η κράτηση τόσο υψηλότερα είναι τα ποσοστά των επιτυχημένων 
επιστροφών. Σύμφωνα με την υποκατάστατη εκτίμηση επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS): «Στη Γαλλία, 80 % των απομακρύνσεων 
πραγματοποιήθηκαν πριν από την εικοστή πέμπτη ημέρα κράτησης. Συνεπώς, συχνά δεν είναι 
αναγκαία η παράταση της κράτησης διότι δεν συμβάλει στην απομάκρυνση. Η παράταση της 
κράτησης υπό τέτοιες συνθήκες δεν είναι οικονομικά αποδοτική».

Τροπολογία 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης 
το λιγότερο τριών μηνών η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης 
το λιγότερο τριών μηνών η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των καταστάσεων που αναφέρονται ιδίως 
στην τροπολογία 5, την οποία συμπληρώνει. Συνδέεται επίσης στενά με την τροπολογία 2, 
καθώς οι διαδικασίες επιστροφής ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν λόγω ανεπαρκούς μέγιστης 
περιόδου κράτησης.

Τροπολογία 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ' όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο κράτησης 
το λιγότερο τριών μηνών η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο.

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ' όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει περιορισμένη περίοδο 
κράτησης, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το τρίμηνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει καταδειχθεί από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων 
του ΕΚ, ακόμα μεγαλύτερες περίοδοι κράτησης έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην επιτυχία 
των επιστροφών. Δεδομένων των σοβαρών κινδύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μπορεί να επιβληθεί κράτηση αλλά μόνο εάν συνοδεύεται από δικαστική εξέταση.

Τροπολογία 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
για περιορισμένο χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες 
προσπάθειές τους, η επιχείρηση 
απομάκρυνσης είναι πιθανόν να 
διαρκέσει περισσότερο επειδή:

διαγράφεται

α) ο συγκεκριμένος υπήκοος της τρίτης 
χώρας αρνείται να συνεργασθεί, ή
β) καθυστερεί η λήψη αναγκαίων 
εγγράφων από τρίτες χώρες.

Or. fr



AM\1214327EL.docx 349/382 PE658.738v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνοχής με τις τροπολογίες του 
άρθρου 18 παράγραφος 5 και του άρθρου 22 παράγραφος 7 εδάφιο 2.

Τροπολογία 698
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
για περιορισμένο χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες 
προσπάθειές τους, η επιχείρηση 
απομάκρυνσης είναι πιθανόν να 
διαρκέσει περισσότερο επειδή:

διαγράφεται

α) ο συγκεκριμένος υπήκοος της τρίτης 
χώρας αρνείται να συνεργασθεί, ή
β) καθυστερεί η λήψη αναγκαίων 
εγγράφων από τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες 
τροπολογίες στο παρόν άρθρο και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28.

Τροπολογία 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
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παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
για περιορισμένο χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες 
προσπάθειές τους, η επιχείρηση 
απομάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει 
περισσότερο επειδή:

παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
δύο διαδοχικές φορές για περιορισμένο 
κάθε φορά χρόνο που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
και πάντα κατόπιν δικαστικής εξέτασης, 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρ’ όλες 
τις εύλογες προσπάθειές τους, η 
επιχείρηση απομάκρυνσης είναι πιθανόν 
να διαρκέσει περισσότερο επειδή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 παράγραφος 5. Θα καταστήσει εφικτή συνολική περίοδο κράτησης 
που θα φτάνει τους εννέα μήνες, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων εγγυήσεων της 
δικαστικής εξέτασης.

Τροπολογία 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
για περιορισμένο χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες 
προσπάθειές τους, η επιχείρηση 
απομάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει 
περισσότερο επειδή:

6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
για περιορισμένο χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες 
προσπάθειές τους, η επιχείρηση 
απομάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει 
περισσότερο επειδή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 18 παράγραφος 5.
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Τροπολογία 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) καθυστερεί η λήψη αναγκαίων 
εγγράφων από τρίτες χώρες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 παράγραφος 5.

Τροπολογία 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβούν στην κράτηση ενός υπηκόου 
τρίτης χώρας για δεύτερη φορά, παρά το 
γεγονός ότι χρησιμοποίησε την περίοδο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 6, εάν, 
αφού αφεθεί ελεύθερος, προκύπτουν 
περιστάσεις οι οποίες καθιστούν δυνατή 
την επιβολή απόφασης επιστροφής που 
είχε εκδοθεί προηγουμένως σε σχέση σε 
αυτόν τον υπήκοο τρίτης χώρας. Η νέα 
περίοδος κράτησης δεν υπερβαίνει τις 
30 ημέρες.

Or. pl

Τροπολογία 703
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κράτηση λαμβάνει χώρα κατά 
κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις 
κράτησης. Οσάκις κράτος μέλος δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει διαμονή σε ειδικές 
εγκαταστάσεις κράτησης και είναι 
υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί 
σωφρονιστικό κατάστημα, οι υπό 
κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών 
κρατούνται χωριστά από τους 
κρατουμένους του κοινού δικαίου.

1. Εάν ένα κράτος μέλος επιλέξει να 
προβεί σε κράτηση ως έσχατη λύση, η 
κράτηση λαμβάνει χώρα κατά κανόνα σε 
ειδικές, ανοικτές εγκαταστάσεις κράτησης. 
Οι ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης 
παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
κράτησης που σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των υπό κράτηση υπηκόων 
τρίτων χωρών. Το προσωπικό που 
απασχολείται στις ειδικές εγκαταστάσεις 
κράτησης έχει εκπαιδευτεί και ειδικευτεί 
καταλλήλως. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
δεν κρατούνται ποτέ σε σωφρονιστικά 
καταστήματα ή στα κρατητήρια των 
αστυνομικών τμημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
αιτιολογική σκέψη 27.

Τροπολογία 704
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κράτηση λαμβάνει χώρα κατά 
κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις 
κράτησης. Οσάκις κράτος μέλος δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει διαμονή σε ειδικές 
εγκαταστάσεις κράτησης και είναι 
υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί 
σωφρονιστικό κατάστημα, οι υπό 
κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών 
κρατούνται χωριστά από τους 
κρατουμένους του κοινού δικαίου.

1. Η κράτηση λαμβάνει χώρα υπό 
ειδικούς όρους κράτησης, όπου οι υπό 
κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών 
κρατούνται χωριστά από τους 
κρατουμένους του κοινού δικαίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί για την εστίαση στον χωρικό διαχωρισμό των εγκαταστάσεων κράτησης από τις κοινές 
φυλακές, θα ήταν πιο πρακτικό και αποτελεσματικό να επισημανθεί η ανάγκη για ειδικούς 
όρους κράτησης σε σύγκριση με τις συνθήκες που επικρατούν στις κοινές φυλακές. Η 
τροπολογία αυτή είναι αναγκαία διότι σχετίζεται με την εσωτερική λογική του κειμένου 
αναφορικά με τις διαδικασίες κράτησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 18 και για την 
αποφυγή της διαφυγής όπως ορίζεται στο άρθρο 6.

Τροπολογία 705
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους υπό κράτηση 
υπηκόους τρίτων χωρών, κατόπιν 
αιτήματος, να έρχονται, εν ευθέτω χρόνω, 
σε επαφή με τους νόμιμους αντιπροσώπους 
τους, τα μέλη της οικογένειάς τους και τις 
αρμόδιες προξενικές αρχές.

2. Επιτρέπεται στους υπό κράτηση 
υπηκόους τρίτων χωρών, κατόπιν 
αιτήματος, να έρχονται, από την πρώτη 
μέρα κράτησης, σε επαφή με τους 
νόμιμους αντιπροσώπους τους, τα μέλη της 
οικογένειάς τους και τις αρμόδιες 
προξενικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 706
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. 
Παρέχονται επείγουσα υγειονομική 
περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική 

3. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιπτώσεις ατόμων σε ευάλωτη 
κατάσταση. Παρέχονται εγκαίρως 
υγειονομική περίθαλψη και θεραπευτική 
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αγωγή. αγωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 38 και στο άρθρο 14.

Τροπολογία 707
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και όργανα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο 
βαθμό που χρησιμοποιούνται για την 
κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις 
αυτές μπορούν να υπόκεινται σε 
αδειοδότηση.

4. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και όργανα, καθώς και δημοσιογράφοι 
και βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων 
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν 
τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις κράτησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, στο βαθμό που 
χρησιμοποιούνται για την κράτηση 
υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το 
παρόν κεφάλαιο. Είναι δυνατές οι 
απροειδοποίητες επισκέψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 10.

Τροπολογία 708
Pietro Bartolo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, 4. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, 
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διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και όργανα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο 
βαθμό που χρησιμοποιούνται για την 
κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο Οι επισκέψεις αυτές 
μπορούν να υπόκεινται σε αδειοδότηση.

διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και όργανα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο 
βαθμό που χρησιμοποιούνται για την 
κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο Οι επισκέψεις αυτές 
μπορούν να υπόκεινται σε αδειοδότηση. Σε 
καμία περίπτωση οι εν λόγω επισκέψεις 
δεν μπορούν να περιοριστούν ή να 
απαγορευτούν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στα κέντρα κράτησης πρέπει να διασφαλίζεται πάντα. Η τροπολογία αυτή είναι 
συνδεδεμένη με τις τροπολογίες της εισηγήτριας στο άρθρο 18 σχετικά και στις αιτιολογικές 
σκέψεις 27 και 28.

Τροπολογία 709
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και όργανα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο 
βαθμό που χρησιμοποιούνται για την 
κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις 
αυτές μπορούν να υπόκεινται σε 
αδειοδότηση.

4. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές 
και διεθνείς οργανώσεις και όργανα έχουν 
τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις κράτησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, στο βαθμό που 
χρησιμοποιούνται για την κράτηση 
υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το 
παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις αυτές 
μπορούν να υπόκεινται σε αδειοδότηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι ΜΚΟ στερούνται δημοκρατικής νομιμότητας ή ελέγχου. Επιπλέον, δεν είναι σαφές ποιος 
χρησιμοποιεί τον τίτλο και για ποιους λόγους, αποκτώντας έτσι ειδικά προνόμια σε αυτή τη 
βάση. Ο έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας πρέπει να ασκείται από το νομοθετικό σώμα ή από 
διεθνή οργανισμό αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση του κράτους μέλους.
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 Το αρχικό κείμενο αναφέρεται σε σχετικούς και αρμόδιους εθνικούς, διεθνείς και μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς και φορείς. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν πληρούν τη 
σωρευτική προϋπόθεση συνάφειας και ικανότητας και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 
συμπεριληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο.

Τροπολογία 710
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων 
χωρών λαμβάνουν συστηματικά 
πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο 
κανονισμός που εφαρμόζεται στην 
εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία περί του 
δικαιώματός τους, κατά το εθνικό δίκαιο, 
να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις 
και τα όργανα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

5. Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων 
χωρών λαμβάνουν συστηματικά 
πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο 
κανονισμός που εφαρμόζεται στην 
εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις τους, σε γλώσσα που 
κατανοούν. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν στοιχεία περί του 
δικαιώματός τους, κατά το εθνικό δίκαιο, 
να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις 
και τα όργανα, καθώς και με 
δημοσιογράφους και βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 10.

Τροπολογία 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται
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Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών
1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται 
μόνο ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
2. Στις οικογένειες που κρατούνται εν 
αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται 
χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει 
επαρκή ιδιωτική ζωή.
3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη 
δυνατότητα να ασχολούνται με 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως 
δραστηριότητες παιχνιδιού και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
αρμόζουν στην ηλικία τους, και, ανάλογα 
με τη διάρκεια της παραμονής τους, 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.
4. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους 
παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε 
ιδρύματα τα οποία διαθέτουν προσωπικό 
και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.
5. Το συμφέρον του παιδιού λαμβάνεται 
πρωτίστως υπόψη κατά την κράτηση 
ανηλίκων εν αναμονή απομάκρυνσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται στενά με την τροπολογία που πρότεινε η Επιτροπή στο στοιχείο γ 
του άρθρου 18.

Τροπολογία 712
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 Κράτηση ανηλίκων και 
οικογενειών

20 Απαγόρευση κράτησης ανηλίκων 
και οικογενειών

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20 Κράτηση ανηλίκων και 
οικογενειών

20 Ανήλικοι και οικογένειες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Τροπολογία 714
Jeroen Lenaers

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο 
ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους που υπόκεινται 
σε διαδικασίες επιστροφής προκειμένου 
να προετοιμαστεί η επιστροφή και/ή να 
εκτελεστεί η διαδικασία απομάκρυνσης 
κρατούνται μόνο ως έσχατη λύση και για 
το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα και μόνο αφότου έχει 
επιβεβαιωθεί ρητά ότι δεν διατίθεται 
άλλο, λιγότερο αναγκαστικό μέτρο. Τα 
μικρά παιδιά κρατούνται σε ειδικές 
εγκαταστάσεις και όχι σε φυλακές. Κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 18 
παράγραφος 5, τα κράτη μέλη μπορούν 
να προβλέπουν συντομότερες περιόδους 
κράτησης για τους ανηλίκους στην εθνική 
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τους νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΔΑΔ έχει επισημάνει ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, θα πρέπει καταρχήν να 
αποφεύγεται η κράτηση μικρών παιδιών σε δομές που προσομοιάζουν με φυλακή και ότι μόνο η 
βραχυχρόνια τοποθέτηση υπό κατάλληλες συνθήκες θα ήταν συμβατή με τη Σύμβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι πρόκειται για έσχατη λύση και μόνον εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ρητά ότι δεν 
διατίθεται άλλο, λιγότερο αναγκαστικό μέτρο. Δεδομένου ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής αναφέρεται στους λόγους κράτησης, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν επίσης οι 
κανόνες και οι εγγυήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων και τους ανηλίκους.

Τροπολογία 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο 
ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους δεν κρατούνται 
και τους παρέχονται επαρκείς, 
ανθρώπινες και όχι στερητικές της 
ελευθερίας εναλλακτικές στην κράτηση, 
όταν αυτό είναι προς το συμφέρον του 
παιδιού και όπου απαιτείται για την 
εγγύηση της προστασίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 28. Η κράτηση παιδιών θα πρέπει να καταργηθεί, 
δεδομένου ότι αντιβαίνει στο συμφέρον του παιδιού.

Τροπολογία 716
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο 
ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι ανήλικοι και οι οικογένειες με 
ανηλίκους δεν κρατούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40, καθώς και στο άρθρο 18.

Τροπολογία 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο 
ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους δεν κρατούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 28. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το συμφέρον τους, ακόμη 
και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση 
της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η εφαρμογή της έννοιας του 
«συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι ούτε οι γονείς ή οι νόμιμοι ή οι συνήθεις 
βασικοί φροντιστές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΑΔ - 
Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή αριθ. 25794/13 και 28151/13, 
22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο 
ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους δεν κρατούνται 
ποτέ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι σε καμία περίπτωση προς το συμφέρον τους. Αυτό υποστηρίζεται 
από την επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, την επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τους διακινούμενους εργαζόμενους και τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
βρουν εναλλακτικά μέτρα, όπως ανοικτά κέντρα, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιστροφή 
των ασυνόδευτων ανηλίκων, και των ανηλίκων με τις οικογένειές τους, μετά την αξιολόγηση 
του συμφέροντός τους.

Τροπολογία 719
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο 
ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους 
επαναπατρίζονται κατά προτεραιότητα 
προκειμένου να μειωθεί το χρονικό 
διάστημα κράτησης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ενός αποτελεσματικού συστήματος ασύλου 
και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων. Το αρχικό κείμενο της Επιτροπής 
έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους μιας αποτελεσματικής πολιτικής ασύλου, όπως 
διατυπώνονται στην αιτιολογική σκέψη 3.

Τροπολογία 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
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Vautmans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις οικογένειες που κρατούνται 
εν αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται 
χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει 
επαρκή ιδιωτική ζωή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 28. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το συμφέρον τους, ακόμη 
και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση 
της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η εφαρμογή της έννοιας του 
«συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι ούτε οι γονείς ή οι νόμιμοι ή οι συνήθεις 
βασικοί φροντιστές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΑΔ - 
Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή αριθ. 25794/13 και 28151/13, 
22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις οικογένειες που κρατούνται 
εν αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται 
χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει 
επαρκής ιδιωτική ζωή.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ως εκ 
τούτου κατάλληλες ρυθμίσεις όσον αφορά 
τη φροντίδα και μεριμνούν για τη 
στέγαση των ανηλίκων και των 
οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Οι 
κατάλληλες ρυθμίσεις για την παροχή 
φροντίδας και τα μέτρα υποδοχής για τα 
ανήλικα παιδιά και τις οικογένειές τους 
θα πρέπει να βασίζονται στην τοπική 
κοινότητα, να είναι όσο το δυνατόν 
λιγότερο επεμβατικά και να σέβονται το 
δικαίωμα στην ιδιωτική και στην 
οικογενειακή ζωή. Αυτές οι ρυθμίσεις 
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όσον αφορά τη φροντίδα θα πρέπει να 
προβλέπουν προσωπικό και 
εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.
Οι ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα να 
ασχολούνται με δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου, όπως δραστηριότητες 
παιχνιδιού και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες που αρμόζουν στην 
ηλικία τους, και, ανάλογα με τη διάρκεια 
της παραμονής τους, έχουν πρόσβαση 
στην εκπαίδευση.
Στους ασυνόδευτους ανηλίκους παρέχεται 
κατά το δυνατόν κατάλυμα σε ιδρύματα 
τα οποία διαθέτουν προσωπικό και 
εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 28. Αντί της κράτησης, για τους ανηλίκους και στις 
οικογένειες με ανήλικα παιδιά θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες ρυθμίσεις όσον αφορά τη 
φροντίδα.

Τροπολογία 722
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις οικογένειες που κρατούνται 
εν αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται 
χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει 
επαρκής ιδιωτική ζωή.

2. Εν αναμονή απομάκρυνσης, στους 
ασυνόδευτους ανηλίκους, στους 
ανηλίκους που έχουν χωριστεί από την 
οικογένειά τους και στα παιδιά που είναι 
με την οικογένειά τους παρέχονται 
κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις αντί της 
κράτησης. Οι ανήλικοι δεν χωρίζονται 
από τους γονείς τους ή τον νόμιμο ή 
συνήθη βασικό φροντιστή τους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, μέσω 
κράτησης ή απομάκρυνσης ενός γονέα ή 
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φροντιστή. Οι οικογένειες παραμένουν 
μαζί, εκτός εάν απειλείται η ασφάλεια του 
παιδιού. Αυτό περιλαμβάνει την 
εφαρμογή ή την αναζήτηση 
εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης 
για ολόκληρη την οικογένεια και την 
προστασία των γονέων από την 
απομάκρυνση, καθόσον η διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπου χρειάζεται, 
εφαρμόζονται κατάλληλες ρυθμίσεις όσον 
αφορά τη φροντίδα και τη στέγαση που 
επιτρέπουν στα παιδιά και τις οικογένειες 
να ζουν στο πλαίσιο κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40 και στο άρθρο 18.

Τροπολογία 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις οικογένειες που κρατούνται 
εν αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται 
χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει 
επαρκής ιδιωτική ζωή.

2. Εν αναμονή απομάκρυνσης, για τις 
οικογένειες και τους ασυνόδευτους 
ανηλίκους προβλέπονται εναλλακτικά 
μέτρα αντί της κράτησης, με χωριστό 
κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει επαρκή 
ιδιωτική ζωή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι σε καμία περίπτωση προς το συμφέρον τους. Τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να βρουν εναλλακτικά μέτρα, όπως ανοικτά κέντρα, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την επιστροφή των ασυνόδευτων ανηλίκων, και των ανηλίκων με τις οικογένειές 
τους, μετά την αξιολόγηση του συμφέροντός τους.  Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία 
δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 20 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη 
δυνατότητα να ασχολούνται με 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως 
δραστηριότητες παιχνιδιού και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
αρμόζουν στην ηλικία τους, και, ανάλογα 
με τη διάρκεια της παραμονής τους, 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 28. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το συμφέρον τους, ακόμη 
και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση 
της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η εφαρμογή της έννοιας του 
«συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι ούτε οι γονείς ή οι νόμιμοι ή οι συνήθεις 
βασικοί φροντιστές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΑΔ - 
Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή αριθ. 25794/13 και 28151/13, 
22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 725
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη 
δυνατότητα να ασχολούνται με 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως 
δραστηριότητες παιχνιδιού και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
αρμόζουν στην ηλικία τους, και, ανάλογα 
με τη διάρκεια της παραμονής τους, 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

διαγράφεται



PE658.738v01-00 366/382 AM\1214327EL.docx

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη 
δυνατότητα να ασχολούνται με 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως 
δραστηριότητες παιχνιδιού και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
αρμόζουν στην ηλικία τους, και, ανάλογα 
με τη διάρκεια της παραμονής τους, 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 28. Επειδή τα παιδιά δεν θα πρέπει να τίθενται υπό 
κράτηση, η παρούσα διάταξη θα πρέπει να διαγραφεί.  Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις 
περιλαμβάνονται στις προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Τροπολογία 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη 
δυνατότητα να ασχολούνται με 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως 
δραστηριότητες παιχνιδιού και 

3. Οι ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα 
να ασχολούνται με δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου, όπως δραστηριότητες 
παιχνιδιού και ψυχαγωγικές 
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ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
αρμόζουν στην ηλικία τους, και, ανάλογα 
με τη διάρκεια της παραμονής τους, έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση.

δραστηριότητες που αρμόζουν στην ηλικία 
τους, και, ανάλογα με τη διάρκεια της 
παραμονής τους, έχουν πρόσβαση στην 
εκπαίδευση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι σε καμία περίπτωση προς το συμφέρον τους. Τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να βρουν εναλλακτικά μέτρα, όπως ανοικτά κέντρα, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την επιστροφή των ασυνόδευτων ανηλίκων, και των ανηλίκων με τις οικογένειές 
τους, μετά την αξιολόγηση του συμφέροντός τους.  Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία 
δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Τροπολογία 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους 
παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε 
ιδρύματα τα οποία διαθέτουν προσωπικό 
και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 28. Επειδή τα παιδιά δεν θα πρέπει να τίθενται υπό 
κράτηση, η παρούσα διάταξη θα πρέπει να διαγραφεί.  Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις 
περιλαμβάνονται στις προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Τροπολογία 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους 
παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε 
ιδρύματα τα οποία διαθέτουν προσωπικό 
και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 28. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το συμφέρον τους, ακόμη 
και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση 
της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η εφαρμογή της έννοιας του 
«συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι ούτε οι γονείς ή οι νόμιμοι ή οι συνήθεις 
βασικοί φροντιστές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΑΔ - 
Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή αριθ. 25794/13 και 28151/13, 
22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 730
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους 
παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε 
ιδρύματα τα οποία διαθέτουν προσωπικό 
και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους 
παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε 
ιδρύματα τα οποία διαθέτουν προσωπικό 
και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.

4. Στους ανηλίκους παρέχεται 
κατάλυμα σε ιδρύματα τα οποία διαθέτουν 
προσωπικό και εγκαταστάσεις που 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες προσώπων 
της ηλικίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι σε καμία περίπτωση προς το συμφέρον τους. Τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να βρουν εναλλακτικά μέτρα, όπως ανοικτά κέντρα, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την επιστροφή των ασυνόδευτων ανηλίκων, και των ανηλίκων με τις οικογένειές 
τους, μετά την αξιολόγηση του συμφέροντός τους.  Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία 
δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Τροπολογία 732
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την 
κράτηση ανηλίκων εν αναμονή 
απομάκρυνσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40.

Τροπολογία 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την 
κράτηση ανηλίκων εν αναμονή 
απομάκρυνσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία 
στην αιτιολογική σκέψη 28. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το συμφέρον τους, ακόμη 
και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση 
της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η εφαρμογή της έννοιας του 
«συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι ούτε οι γονείς ή οι νόμιμοι ή οι συνήθεις 
βασικοί φροντιστές δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΑΔ - 
Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή αριθ. 25794/13 και 28151/13, 
22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 734
Nadine Morano

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την 
κράτηση ανηλίκων εν αναμονή 
απομάκρυνσης.

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την 
κράτηση ανηλίκων εν αναμονή 
απομάκρυνσης. Δεν αρκεί μόνο του ως 
αιτιολογία για να εμποδίσει την κράτηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνδέεται στενά με την τροπολογία 23 την οποία συμπληρώνει

Τροπολογία 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την 
κράτηση ανηλίκων εν αναμονή 
απομάκρυνσης.

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη στο πλαίσιο 
των εναλλακτικών στην κράτηση 
ανηλίκων εν αναμονή απομάκρυνσης.

Or. en

Τροπολογία 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την 
κράτηση ανηλίκων εν αναμονή 
απομάκρυνσης.

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε κάθε 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι σε καμία περίπτωση προς το συμφέρον τους. Τα κράτη μέλη 
έχουν τη δυνατότητα να βρουν εναλλακτικά μέτρα, όπως ανοικτά κέντρα, προκειμένου να 
διασφαλίσουν την επιστροφή των ασυνόδευτων ανηλίκων, και των ανηλίκων με τις οικογένειές 
τους, μετά την αξιολόγηση του συμφέροντός τους. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου 
ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

Τροπολογία 737
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21 διαγράφεται
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
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1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
εξαιρετικά υψηλός αριθμός υπηκόων 
τρίτων χωρών προς επιστροφή 
δημιουργεί απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για 
το δυναμικό της εγκατάστασης κράτησης 
κράτους μέλους ή στο διοικητικό ή 
δικαστικό προσωπικό του, το εν λόγω 
κράτος μέλος μπορεί, ενόσω η έκτακτη 
κατάσταση διαρκεί, να αποφασίσει να 
παράσχει μεγαλύτερες προθεσμίες 
δικαστικής εξέτασης από τις 
προβλεπόμενες από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 
τρίτο εδάφιο και να λαμβάνει επείγοντα 
μέτρα όσον αφορά τις συνθήκες 
κράτησης, κατά παρέκκλιση από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
2. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, 
οσάκις προσφεύγει σε σχετικά έκτακτα 
μέτρα, ενημερώνει την Επιτροπή. 
Ενημερώνει επίσης την Επιτροπή μόλις 
παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για την 
εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων.
3. Ουδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου 
ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα στα κράτη 
μέλη να παρεκκλίνουν από τη γενική 
υποχρέωσή τους να λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, είτε γενικά είτε ειδικά, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
εξαιρετικά υψηλός αριθμός υπηκόων 

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
εξαιρετικά υψηλός αριθμός υπηκόων 
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τρίτων χωρών προς επιστροφή δημιουργεί 
απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το δυναμικό 
της εγκατάστασης κράτησης κράτους 
μέλους ή στο διοικητικό ή δικαστικό 
προσωπικό του, το εν λόγω κράτος μέλος 
μπορεί, ενόσω η έκτακτη κατάσταση 
διαρκεί, να αποφασίσει να παράσχει 
μεγαλύτερες προθεσμίες δικαστικής 
εξέτασης από τις προβλεπόμενες από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και να 
λαμβάνει επείγοντα μέτρα όσον αφορά τις 
συνθήκες κράτησης, κατά παρέκκλιση από 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 
παράγραφος 2.

τρίτων χωρών προς επιστροφή δημιουργεί 
απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το δυναμικό 
της εγκατάστασης κράτησης κράτους 
μέλους ή στο διοικητικό ή δικαστικό 
προσωπικό του, το εν λόγω κράτος μέλος 
μπορεί, για μέγιστο διάστημα τριών 
μηνών, να αποφασίσει να παράσχει 
μεγαλύτερες προθεσμίες δικαστικής 
εξέτασης από τις προβλεπόμενες από τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο και να 
λαμβάνει επείγοντα μέτρα όσον αφορά τις 
συνθήκες κράτησης, κατά παρέκκλιση από 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 20 
παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, 
εντός τριών μηνών, και υπό τον 
συντονισμό της Επιτροπής και των 
οργανισμών της ΕΕ, όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς 
δυναμικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 16 παράγραφος 4 σχετικά με τις προθεσμίες για τη δικαστική εξέταση. 
Αν και τα κράτη μέλη μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αυτό 
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός τριών μηνών μέσω της διασφάλισης επαρκούς δυναμικού.

Τροπολογία 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για τη διαδικασία στα σύνορα είναι προβληματική εν προκειμένω 
διότι συνδέεται με το ασαφές αποτέλεσμα των δυνητικών διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό 
περί της διαδικασίας ασύλου. Ο ΚΔΑ αποτελεί την κατάλληλη νομοθετική πράξη για τη 
διευθέτηση των πιθανών διαδικασιών στα σύνορα.

Τροπολογία 741
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς απόφαση σχετικά με το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του ΚΔΑ, με τον οποίο 



AM\1214327EL.docx 375/382 PE658.738v01-00

EL

κωδικοποιούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία στα σύνορα και κυρίως τις 
εγγυήσεις, είναι σχεδόν αδύνατον να τροποποιηθεί το άρθρο 22 χωρίς να υπάρξει κίνδυνος 
παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 743
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αποφάσεις επιστροφής που 
εκδίδονται σε διαδικασίες επιστροφής 
που διεξάγονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
παρέχονται με τη χρήση τυποποιημένου 
εντύπου κατά τα οριζόμενα στην εθνική 
νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 3.

3. Στο πλαίσιο των διαδικασιών που 
διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 
εκδίδουν:

α) είτε απόφαση επιστροφής που 
παρέχεται με τη χρήση τυποποιημένου 
εντύπου κατά τα οριζόμενα στο 
παράρτημα, ή
β) άρνηση εισόδου, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399· 
στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται 
οι παράγραφοι 4 έως 8.

Τα κράτη μέλη εκδίδουν μία από τις 
αποφάσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο το συντομότερο 
δυνατό, όπου είναι δυνατό βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με την 
απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς 
προστασίας η οποία ελήφθη δυνάμει του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου].

Or. en

Τροπολογία 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αποφάσεις επιστροφής που 
εκδίδονται σε διαδικασίες επιστροφής που 
διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου παρέχονται με τη 
χρήση τυποποιημένου εντύπου κατά τα 
οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3.

3. Οι αποφάσεις επιστροφής που 
εκδίδονται σε διαδικασίες επιστροφής που 
διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου δύνανται να 
παρέχονται με τη χρήση τυποποιημένου 
εντύπου κατά τα οριζόμενα στην εθνική 
νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 3.

Or. pl

Τροπολογία 745
Tom Vandendriessche

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Δεν χορηγείται προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης. Τα κράτη μέλη 
χορηγούν, ωστόσο, κατάλληλη προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 9 στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και πληρούν την κατά το άρθρο 7 
υποχρέωση συνεργασίας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών σε όλα τα στάδια 
των διαδικασιών επιστροφής. Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους υπηκόους τρίτων 
χωρών να παραδίδουν το έγκυρο 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 
μέχρι την αναχώρηση.

4. Δεν χορηγείται προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης. Τα κράτη μέλη 
χορηγούν, ωστόσο, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις κατάλληλη προθεσμία 
οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 9 στους υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και πληρούν την κατά το άρθρο 7 
υποχρέωση συνεργασίας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών σε όλα τα στάδια 
των διαδικασιών επιστροφής.  Τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τους υπηκόους τρίτων 
χωρών να παραδίδουν το έγκυρο 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 
μέχρι την αναχώρηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η υποχρεωτική επιστροφή είναι ο κανόνας.
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Τροπολογία 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες 
για την άσκηση προσφυγής κατά των 
αποφάσεων επιστροφής βάσει τελικής 
απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς 
προστασίας η οποία λαμβάνεται δυνάμει 
του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου] στα 
σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης των κρατών 
μελών.

5. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες 
για την άσκηση προσφυγής κατά των 
αποφάσεων επιστροφής, οι οποίες θα 
εκδίδονται πάντα παράλληλα με την 
τελική απόφαση που απορρίπτει αίτηση 
διεθνούς προστασίας η οποία λαμβάνεται 
δυνάμει του άρθρου 41 του κανονισμού 
(ΕΕ) .../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] στα σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης 
των κρατών μελών. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών. Μόνο μια απόφαση πρέπει να λαμβάνεται και να 
προσβάλλεται.

Τροπολογία 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες 
για την άσκηση προσφυγής κατά των 
αποφάσεων επιστροφής βάσει τελικής 
απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς 
προστασίας η οποία λαμβάνεται δυνάμει 
του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ).../ ... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου] στα 
σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης των κρατών 
μελών.

5. Τα κράτη μέλη χορηγούν 
προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες 
για την άσκηση προσφυγής κατά των 
αποφάσεων επιστροφής βάσει τελικής 
απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς 
προστασίας η οποία λαμβάνεται δυνάμει 
του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ).../ ... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου] στα 
σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης των κρατών 
μελών.
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Or. fr

Τροπολογία 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
κατά την περίοδο άσκησης της 
προσφυγής σε πρώτο βαθμό και, εφόσον 
η προσφυγή έχει ασκηθεί εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας, κατά την εξέταση 
της προσφυγής, αναστέλλεται αυτομάτως 
όταν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της 
αρχής της μη επαναπροώθησης και 
ισχύει μία από τις ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί από 
τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
νέα στοιχεία ή πορίσματα μετά από 
απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας που λαμβάνεται δυνάμει του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ).../ ...  
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], 
τα οποία μεταβάλλουν ουσιωδώς τις 
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης· ή
β) η απόφαση απόρριψης αιτήσεως 
διεθνούς προστασίας που λαμβάνεται 
δυνάμει του άρθρου 41 του κανονισμού 
(ΕΕ).../ ... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] δεν αποτέλεσε αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 749
Tom Vandendriessche
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί 
από τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης 
χώρας νέα στοιχεία ή πορίσματα μετά από 
απόφαση απόρριψης αιτήσεως διεθνούς 
προστασίας που λαμβάνεται δυνάμει του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου], τα 
οποία μεταβάλλουν ουσιωδώς τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης· ή

α) έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί 
από τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης 
χώρας επαρκώς σοβαρά νέα στοιχεία ή 
πορίσματα μετά από απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
λαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου], τα οποία 
μεταβάλλουν ουσιωδώς τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και τα οποία δεν θα 
μπορούσαν με κανέναν τρόπο να έχουν 
ήδη υποπέσει στην αντίληψη του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας. ή

Or. nl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθούν καταστάσεις στις οποίες ήδη υπάρχοντα στοιχεία, τα οποία 
βρίσκονται σε διαδικασία συλλογής από τον ενδιαφερόμενο, παρουσιάζονται σταδιακά, 
προκειμένου να παραταθεί η διαδικασία.

Τροπολογία 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν που ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά 
της πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης 
επί προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν 
το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 

Αν που ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά 
της πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης 
επί προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται.
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αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Or. fr

Τροπολογία 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κράτηση είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη και σε καμία περίπτωση δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. Η 
κράτηση μπορεί να συνεχιστεί μόνον 
καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια.

Η κράτηση συνεχίζεται τουλάχιστον για 
όσο χρόνο η διαδικασία απομάκρυνσης 
εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα 
επιμέλεια.

Or. fr

Τροπολογία 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει, ανά τριετία, 
εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα 
κράτη μέλη και προτείνει, ενδεχομένως, 
τροποποιήσεις.

Η Επιτροπή υποβάλλει, ανά τριετία, 
εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα 
κράτη μέλη και προτείνει, ενδεχομένως, 
τροποποιήσεις. Οι εκθέσεις αυτές 
συνοδεύονται από πλήρη εκτίμηση 
επιπτώσεων, την οποία διενεργεί η 
Επιτροπή, της μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και της 
εφαρμογής της από κάθε κράτος μέλος.

Or. en



AM\1214327EL.docx 381/382 PE658.738v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο 
άρθρο 6 και με άλλα νέα άρθρα που συνεπάγονται αλλαγές των οποίων οι επιπτώσεις θα πρέπει 
να εκτιμηθούν. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν διενήργησε εκτίμηση επιπτώσεων όταν πρότεινε την 
παρούσα αναδιατύπωση, και το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να αναθέσει το ίδιο τη διενέργειά της. 
Είναι αναγκαίο να διενεργηθεί πλήρης εκτίμηση επιπτώσεων, δεδομένου ότι η πλήρης 
παρακολούθηση θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλα στοιχεία και ευρήματα.

Τροπολογία 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Όταν η τρίτη χώρα θεωρείται ότι δεν 
συνεργάζεται επαρκώς με τα κράτη μέλη 
όσον αφορά την επανεισδοχή, 
εφαρμόζεται το άρθρο 25α του κώδικα 
θεωρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία συνδέεται στενά με την τροπολογία 8 την οποία συμπληρώνει.

Τροπολογία 754
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 6 έως 10, τα 
άρθρα 13 και 14 παράγραφος 3, το άρθρο 
16, το άρθρο 18 και το άρθρο 22 έως τις 
[έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξη 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 2 έως 4, τα 
άρθρα 7 έως 13, το άρθρο 14 παράγραφος 
3, τα άρθρα 15 και 16, τα άρθρα 18 έως 
20 έως τις [έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
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ισχύος] και με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 
και 2 έως []ένα έτος μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

έναρξη ισχύος] και με το άρθρο 14 
παράγραφοι 1 και 2 έως []ένα έτος μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει τη συνοχή με τις άλλες τροπολογίες που κατέθεσε ο 
σκιώδης εισηγητής.


