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Pakeitimas 120
Anne-Sophie Pelletier

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą 
toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos teisės tarnybų konsultacinės 
darbo grupės rekomendacijas;

1. Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 121
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVOS
dėl bendrų neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos 
valstybėse narėse (nauja redakcija) 
(Europos Komisijos medžiaga vadovų 
susitikimui
Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–20 d.)

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas)

Pakeitimas 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVOS
dėl bendrų neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos 
valstybėse narėse (nauja redakcija) 
(Europos Komisijos medžiaga vadovų 
susitikimui
Zalcburge 2018 m. rugsėjo 19–20 d.)

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) veiksminga ir teisinga grąžinimo 
politika – esminė Sąjungos požiūrio į 
geresnį visų migracijos aspektų valdymą 
dalis, kaip nurodyta 2015 m. gegužės 
mėn. Europos migracijos darbotvarkėje11;

(2) valstybių narių išorės sienos yra 
Sąjungos sienos. veiksminga ir kartu 
pagarba neteisėtų migrantų teisėms 
grindžiama bendra grąžinimo politika – 
esminė Sąjungos požiūrio į geresnį visų 
migracijos aspektų valdymą dalis, kaip 
nurodyta 2015 m. gegužės mėn. Europos 
migracijos darbotvarkėje11;

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

Or. it

Pakeitimas 124
Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) veiksminga ir teisinga grąžinimo 
politika – esminė Sąjungos požiūrio į 
geresnį visų migracijos aspektų valdymą 
dalis, kaip nurodyta 2015 m. gegužės 
mėn. Europos migracijos darbotvarkėje11;

(2) ori, humaniška, teisėmis 
grindžiama grąžinimo politika turėtų būti 
Sąjungos požiūrio į geresnį visų migracijos 
aspektų valdymą pagrindas;

_________________
11 COM(2015)285 final.

Or. en

Pakeitimas 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) veiksminga ir teisinga grąžinimo 
politika – esminė Sąjungos požiūrio į 
geresnį visų migracijos aspektų valdymą 
dalis, kaip nurodyta 2015 m. gegužės 
mėn. Europos migracijos darbotvarkėje11;

(2) veiksminga ir teisinga grąžinimo 
politika – esminė Sąjungos požiūrio į 
geresnį ir labiau subalansuotą visų 
migracijos aspektų valdymą dalis, kaip 
nurodyta 2015 m. gegužės mėn. Europos 
migracijos darbotvarkėje11;

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final, p. 1. 11 COM(2015)285 final, p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) veiksminga ir teisinga grąžinimo (2) veiksminga, efektyvi ir sparčiai 
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politika – esminė Sąjungos požiūrio į 
geresnį visų migracijos aspektų valdymą 
dalis, kaip nurodyta 2015 m. gegužės 
mėn. Europos migracijos darbotvarkėje11;

įgyvendinama grąžinimo politika – esminė 
Sąjungos požiūrio į geresnį visų migracijos 
aspektų valdymą dalis, kaip nurodyta 
2015 m. gegužės mėn. Europos migracijos 
darbotvarkėje11;

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

Or. en

Pakeitimas 127
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė 
būtinybę gerokai suintensyvinti 
veiksmingą neteisėtų migrantų grąžinimą 
ir palankiai įvertino Komisijos ketinimą 
parengti pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų dėl 
veiksmingesnės ir nuoseklesnės Europos 
grąžinimo politikos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė 
būtinybę gerokai suintensyvinti 
veiksmingą neteisėtų migrantų grąžinimą ir 
palankiai įvertino Komisijos ketinimą 
parengti pasiūlymų dėl teisėkūros 

(3) grąžinamų neteisėtų migrantų 
dalis Sąjungoje tebėra nepakankama. 
Kaip 2018 m. birželio 28 d. savo išvadose 
pabrėžė Europos Vadovų Taryba, būtina 
vykdyti veiksmingesnę ir nuoseklesnę 
Europos grąžinimo politiką siekiant 
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procedūra priimamų aktų dėl 
veiksmingesnės ir nuoseklesnės Europos 
grąžinimo politikos;

gerokai suintensyvinti veiksmingą 
neteisėtų migrantų grąžinimą tobulinant 
grąžinimo ir readmisijos procedūras, taip 
pat sudarant naujus dvišalius readmisijos 
susitarimus ir užtikrinant visapusišką 
galiojančių susitarimų įgyvendinimą;

Or. it

Pakeitimas 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė 
būtinybę gerokai suintensyvinti veiksmingą 
neteisėtų migrantų grąžinimą ir palankiai 
įvertino Komisijos ketinimą parengti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl veiksmingesnės ir 
nuoseklesnės Europos grąžinimo politikos;

(3) 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė 
būtinybę gerokai suintensyvinti veiksmingą 
neteisėtų migrantų grąžinimą ir palankiai 
įvertino Komisijos ketinimą parengti 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl veiksmingesnės ir 
nuoseklesnės Europos grąžinimo politikos. 
Šios išvados pateiktos tuomet, kai 
grąžinamų asmenų procentinė dalis 
2017 m. siekė vos 36,6 proc., o to visiškai 
nepakanka;

Or. fr

Pakeitimas 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė 
būtinybę gerokai suintensyvinti veiksmingą 
neteisėtų migrantų grąžinimą ir palankiai 
įvertino Komisijos ketinimą parengti 

(3) 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė 
būtinybę gerokai suintensyvinti veiksmingą 
neteisėtų migrantų ir nesėkmingų 
prieglobsčio prašytojų grąžinimą ir 
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pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų dėl veiksmingesnės ir 
nuoseklesnės Europos grąžinimo politikos;

palankiai įvertino Komisijos ketinimą 
parengti pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų dėl 
veiksmingesnės ir nuoseklesnės Europos 
grąžinimo politikos;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. nl

Pagrindimas

Naujasis terminas „neteisėta migracija“ sukuria netikrumą, susijusį su pagrindiniu neteisėtos 
migracijos ypatumu, t. y. kad tai – įstatymui prieštaraujanti imigracija.

Pakeitimas 131
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2018 m. gruodžio 19 d. Jungtinių 
Tautų (JT) Generalinė Asamblėja 
patvirtino JT pasaulinį susitarimą dėl 
migracijos. Šiuo dokumentu valstybės 
įsipareigojo užtikrinti, kad, kalbant apie 
tarptautinę migraciją, bet koks sulaikymas 
būtų vykdomas įgyvendinant tinkamą 
teisinį procesą, nebūtų vykdomas 
savavališkai, būtų grindžiamas įstatymais, 
būtinybe, proporcingumu ir individualiu 
vertinimu, vykdomas įgaliotų pareigūnų ir 
tai, kad jo trukmė būtų kuo trumpesnė, 
neatsižvelgiant į tai, ar asmuo sulaikomas 
tada, kai patenka į šalies teritoriją, 
tranzito metu, ar vykdant grąžinimo 
procedūras, ir į tai, kokio tipo vietoje 
vykdomas sulaikymas. Valstybės taip pat 
įsipareigojo teikti pirmenybę ne 
sulaikymui, o tarptautinės teisės nuostatas 
atitinkančioms alternatyvioms 
priemonėms netaikant laisvės atėmimo, 
taip pat laikytis žmonių teisėmis 
grindžiamo požiūrio į bet kokį migrantų 
sulaikymą, šios priemonės imantis tik 
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kraštutiniais atvejais;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) reikėtų stiprinti bendrų 
informuotumo didinimo kampanijų, 
susijusių su neteisėtos migracijos 
keliamais pavojais ir Sąjungos grąžinimo 
politika, įgyvendinimą trečiosiose šalyse;

Or. it

Pakeitimas 133
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės teisės, 
įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus. turi būti nustatytos 
aiškios, skaidrios ir teisingos taisyklės 
siekiant sukurti veiksmingą grąžinimo 
politiką , kuri atgrasytų nuo neteisėtos 
migracijos ir užtikrintų nuoseklumą su 
bendra Europos prieglobsčio sistema bei 
teisine migracijos sistema ir padėtų 

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės teisės, 
įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus. turi būti nustatytos 
aiškios, skaidrios ir teisingos taisyklės 
siekiant sukurti veiksmingą grąžinimo 
politiką , kuri atgrasytų nuo neteisėtos 
migracijos ir užtikrintų nuoseklumą su 
bendra Europos prieglobsčio sistema bei 
teisine migracijos sistema ir padėtų 
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užtikrinti šių sistemų vientisumą; užtikrinti šių sistemų vientisumą. Vis dėlto 
taikant šiuos bendruosius standartus bet 
kokiu atveju pažeidžiama valstybių narių 
suvereni teisė ir pareiga, be kita ko, pagal 
EŽTK 15 straipsnį ginti ir saugoti savo 
piliečius nuo nusikalstamų nevaržomos 
teisėtos ir neteisėtos migracijos pasekmių;

Or. nl

Pagrindimas

EŽTK straipsniuose nenustatyta hierarchija. Visi straipsniai yra vienodai svarbūs.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą , taip pat laikantis tarptautinės 
teisės, įskaitant pabėgėlių apsaugos ir 
žmogaus teisių reikalavimus. turi būti 
nustatytos aiškios, skaidrios ir teisingos 
taisyklės siekiant sukurti veiksmingą 
grąžinimo politiką, kuri atgrasytų nuo 
neteisėtos migracijos ir užtikrintų 
nuoseklumą su bendra Europos 
prieglobsčio sistema bei teisine migracijos 
sistema ir padėtų užtikrinti šių sistemų 
vientisumą;

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą , taip pat laikantis tarptautinės 
teisės, įskaitant pabėgėlių apsaugos ir 
žmogaus teisių reikalavimus. turi būti 
nustatytos aiškios, skaidrios ir teisingos 
taisyklės siekiant sukurti veiksmingą 
Europos Sąjungos grąžinimo politiką;

Or. en

Pagrindimas

Šešėlinė pranešėja pageidauja kad būtų išlaikyta ankstesnėje direktyvoje naudota formuluotė.

Pakeitimas 135
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Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai 
ir visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės 
teisės, įskaitant pabėgėlių apsaugos ir 
žmogaus teisių reikalavimus. turi būti 
nustatytos aiškios, skaidrios ir teisingos 
taisyklės siekiant sukurti veiksmingą 
grąžinimo politiką, kuri atgrasytų nuo 
neteisėtos migracijos ir užtikrintų 
nuoseklumą su bendra Europos 
prieglobsčio sistema bei teisine migracijos 
sistema ir padėtų užtikrinti šių sistemų 
vientisumą;

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais ir 
tarptautine teise ir vykdoma glaudžiai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis, kad būtų užtikrintos veiksmingos 
ir greitos grąžinimo procedūros. Vykdant 
veiksmingą grąžinimo politiką turi būti 
gerokai padidinta grąžinamų asmenų 
procentinė dalis, atgrasoma nuo neteisėtos 
migracijos ir užtikrintų nuoseklumą su 
bendra Europos prieglobsčio sistema bei 
teisine migracijos sistema ir prisidedama 
prie šių sistemų;

Or. en

Pakeitimas 136
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės teisės, 
įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus. turi būti nustatytos 
aiškios, skaidrios ir teisingos taisyklės 
siekiant sukurti veiksmingą grąžinimo 
politiką , kuri atgrasytų nuo neteisėtos 
migracijos ir užtikrintų nuoseklumą su 
bendra Europos prieglobsčio sistema bei 
teisine migracijos sistema ir padėtų 
užtikrinti šių sistemų vientisumą;

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai, 
neatsižvelgiant į jų statusą, ir visiškai 
gerbiant jų pagrindines teises ir orumą , 
taip pat laikantis tarptautinės teisės, 
įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus. turi būti nustatytos 
aiškios, skaidrios, nediskriminuojančios ir 
teisingos taisyklės siekiant sukurti 
veiksmingą grąžinimo politiką, kuri 
atgrasytų nuo neteisėtos migracijos ir 
užtikrintų nuoseklumą su bendra Europos 
prieglobsčio sistema bei teisine migracijos 
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sistema ir padėtų užtikrinti šių sistemų 
vientisumą;

Or. ro

Pakeitimas 137
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės teisės, 
įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus. turi būti nustatytos 
aiškios, skaidrios ir teisingos taisyklės 
siekiant sukurti veiksmingą grąžinimo 
politiką, kuri atgrasytų nuo neteisėtos 
migracijos ir užtikrintų nuoseklumą su 
bendra Europos prieglobsčio sistema bei 
teisine migracijos sistema ir padėtų 
užtikrinti šių sistemų vientisumą;

(4) valstybės narės neturėtų būti 
įpareigotos priimti ir įgyvendinti 
grąžinimo politiką. Valstybei narei 
nusprendus įgyvendinti grąžinimo 
politiką, ji turėtų būti įgyvendinama tik 
savanoriškai ir pagrįsta bendrais 
standartais, kad asmenys būtų grąžinami 
humaniškai ir visapusiškai gerbiant jų 
pagrindines teises ir orumą, taip pat 
laikantis tarptautinės teisės, įskaitant 
pabėgėlių apsaugos, vaiko teisių apsaugos, 
pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų 
apsaugos, asmenų be pilietybės apsaugos 
ir kitus žmogaus teisių reikalavimus. Turi 
būti nustatytos aiškios ir teisėmis 
grindžiamos taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės teisės, 

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės teisės. 
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įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus. Turi būti nustatytos 
aiškios, suprantamos skaidrios ir teisingos 
taisyklės siekiant sukurti efektyvią 
veiksmingą grąžinimo politiką, kuri 
atgrasytų nuo neteisėtos migracijos ir 
užtikrintų nuoseklumą su bendra Europos 
prieglobsčio sistema bei teisine migracijos 
sistema ir padėtų užtikrinti šių sistemų 
vientisumą;

Turi būti nustatytos aiškios, suprantamos 
skaidrios ir teisingos taisyklės siekiant 
sukurti efektyvią veiksmingą grąžinimo 
politiką, kuri atgrasytų nuo neteisėtos 
migracijos, leistų sumažinti paskatas 
nelegaliai migruoti ir užtikrintų 
nuoseklumą su bendra Europos 
prieglobsčio sistema bei teisine migracijos 
sistema ir padėtų užtikrinti šių sistemų 
vientisumą;

Or. fr

Pakeitimas 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ta Europos grąžinimo politika 
turėtų būti pagrįsta bendrais standartais, 
kad asmenys būtų grąžinami humaniškai ir 
visiškai gerbiant jų pagrindines teises ir 
orumą, taip pat laikantis tarptautinės teisės, 
įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus 
teisių reikalavimus. turi būti nustatytos 
aiškios, skaidrios ir teisingos taisyklės 
siekiant sukurti veiksmingą grąžinimo 
politiką , kuri atgrasytų nuo neteisėtos 
migracijos ir užtikrintų nuoseklumą su 
bendra Europos prieglobsčio sistema bei 
teisine migracijos sistema ir padėtų 
užtikrinti šių sistemų vientisumą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus, reikės visame tekste atlikti 
atitinkamus pakeitimus.)

Or. nl

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 140
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šia direktyva turėtų būti nustatytos 
horizontalaus pobūdžio taisyklės, taikomos 
visiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
neatitinka ar nebeatitinka atvykimo į 
valstybę narę, buvimo arba gyvenimo joje 
sąlygų;

(5) šia direktyva turėtų būti nustatytos 
horizontalaus pobūdžio taisyklės, taikomos 
visiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
neatitinka ar nebeatitinka atvykimo į 
valstybę narę, buvimo arba gyvenimo joje 
sąlygų. Šios horizontaliosios taisyklės 
neturėtų trukdyti suverenioms valstybėms 
narėms įvesti griežtesnių taisyklių trečiųjų 
šalių piliečiams, atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės konkrečią socialinę ir 
ekonominę padėtį;

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su 3 konstatuojamąja dalimi (iš dalies pakeista) dėl poreikio 
vykdyti veiksmingą grąžinimo politiką ir 4 konstatuojamąja dalimi dėl valstybių narių 
suverenumo.

Pakeitimas 141
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad neteisėtas trečiųjų šalių piliečių 
buvimas būtų nutrauktas vadovaujantis 
teisinga ir skaidria tvarka. Pagal 
bendruosius ES teisės principus sprendimai 
pagal šią direktyvą turėtų būti priimami dėl 
kiekvieno konkretaus atvejo atskirai ir 
vadovaujantis objektyviais kriterijais, t. y. 
nagrinėjant turėtų būti atsižvelgiama ne 
vien į neteisėto buvimo faktą. 
Naudodamos standartines sprendimų, 

(6) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad neteisėtas trečiųjų šalių piliečių 
buvimas būtų nutrauktas vadovaujantis 
teisinga, galutine, skaidria ir sparčia 
tvarka. Pagal bendruosius ES teisės 
principus sprendimai pagal šią direktyvą 
turėtų būti priimami dėl kiekvieno 
konkretaus atvejo atskirai ir vadovaujantis 
objektyviais kriterijais. Naudodamos 
standartines sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, t. y. sprendimų grąžinti ir, jei 
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susijusių su grąžinimu, t. y. sprendimų 
grąžinti ir, jei priimama, sprendimų 
uždrausti atvykti ir sprendimų dėl 
išsiuntimo, formas, valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į tą principą ir visapusiškai 
laikytis visų taikytinų šios direktyvos 
nuostatų;

priimama, sprendimų uždrausti atvykti ir 
sprendimų dėl išsiuntimo, formas, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į tą 
principą ir visapusiškai laikytis visų 
taikytinų šios direktyvos nuostatų. 
Valstybės narės neturėtų apsiriboti 
sprendimų priėmimu, jos taip pat turėtų 
juos įgyvendinti naudodamosi visomis 
turimomis teisinėmis priemonėmis, 
įskaitant neatidėliotinai vykdomą laikiną 
sulaikymą iki repatriacijos;

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas dėl veiksmingo įgyvendinimo susijęs su 3 konstatuojamąja dalimi dėl poreikio 
vykdyti veiksmingą grąžinimo politiką.

Pakeitimas 142
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad neteisėtas trečiųjų šalių piliečių 
buvimas būtų nutrauktas vadovaujantis 
teisinga ir skaidria tvarka. Pagal 
bendruosius ES teisės principus sprendimai 
pagal šią direktyvą turėtų būti priimami dėl 
kiekvieno konkretaus atvejo atskirai ir 
vadovaujantis objektyviais kriterijais, t. y. 
nagrinėjant turėtų būti atsižvelgiama ne 
vien į neteisėto buvimo faktą. 
Naudodamos standartines sprendimų, 
susijusių su grąžinimu, t. y. sprendimų 
grąžinti ir, jei priimama, sprendimų 
uždrausti atvykti ir sprendimų dėl 
išsiuntimo, formas, valstybės narės turėtų 
atsižvelgti į tą principą ir visapusiškai 
laikytis visų taikytinų šios direktyvos 
nuostatų;

(6) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad tais atvejais, kai nustatoma, kad 
trečiosios šalies pilietis jose yra neteisėtai, 
reikėtų sukurti procedūrą siekiant 
patikrinti, ar jo buvimą reikėtų įteisinti 
remiantis jo turimais ryšiais su valstybe 
nare, vadovaujantis teisinga ir skaidria 
tvarka. Pagal bendruosius ES teisės 
principus sprendimai pagal šią direktyvą 
turėtų būti priimami dėl kiekvieno 
konkretaus atvejo atskirai ir vadovaujantis 
objektyviais kriterijais, t. y. nagrinėjant 
turėtų būti atsižvelgiama ne vien į neteisėto 
buvimo faktą. Jokiomis šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti pažeistas 
individualių sprendimų priėmimo 
principas ir neturėtų būti užkirstas kelias 
kiekvieno individualaus atvejo aplinkybių 
nagrinėjimui;
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Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai atitinka siūlomus 4 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 143
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad neteisėtas trečiųjų šalių piliečių 
buvimas būtų nutrauktas vadovaujantis 
teisinga ir skaidria tvarka. Pagal 
bendruosius ES teisės principus sprendimai 
pagal šią direktyvą turėtų būti priimami dėl 
kiekvieno konkretaus atvejo atskirai ir 
vadovaujantis objektyviais kriterijais, t. y. 
nagrinėjant turėtų būti atsižvelgiama ne 
vien į neteisėto buvimo faktą. Naudodamos 
standartines sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, t. y. sprendimų grąžinti ir, jei 
priimama, sprendimų uždrausti atvykti ir 
sprendimų dėl išsiuntimo, formas, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į tą 
principą ir visapusiškai laikytis visų 
taikytinų šios direktyvos nuostatų;

(6) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad neteisėtas trečiųjų šalių piliečių 
buvimas būtų nutrauktas vadovaujantis 
teisinga, humaniška ir skaidria tvarka, 
vykdant veiksmingesnes grąžinimo 
procedūras. Pagal bendruosius ES teisės 
principus sprendimai pagal šią direktyvą 
turėtų būti priimami dėl kiekvieno 
konkretaus atvejo atskirai ir vadovaujantis 
objektyviais kriterijais, t. y. nagrinėjant 
turėtų būti atsižvelgiama ne vien į neteisėto 
buvimo faktą. Naudodamos standartines 
sprendimų, susijusių su grąžinimu, t. y. 
sprendimų grąžinti ir, jei priimama, 
sprendimų uždrausti atvykti ir sprendimų 
dėl išsiuntimo, formas, valstybės narės 
turėtų atsižvelgti į tą principą ir 
visapusiškai laikytis visų taikytinų šios 
direktyvos nuostatų;

Or. ro

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad neteisėtas trečiųjų šalių piliečių 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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buvimas būtų nutrauktas vadovaujantis 
teisinga ir skaidria tvarka. Pagal 
bendruosius ES teisės principus sprendimai 
pagal šią direktyvą turėtų būti priimami dėl 
kiekvieno konkretaus atvejo atskirai ir 
vadovaujantis objektyviais kriterijais, t. y. 
nagrinėjant turėtų būti atsižvelgiama ne 
vien į neteisėto buvimo faktą. Naudodamos 
standartines sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, t. y. sprendimų grąžinti ir, jei 
priimama, sprendimų uždrausti atvykti ir 
sprendimų dėl išsiuntimo, formas, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į tą 
principą ir visapusiškai laikytis visų 
taikytinų šios direktyvos nuostatų;

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios 
šalies buvimą ir sprendimo grąžinti 
priėmimo. Būtina užtikrinti, kad 
sprendimas grąžinti būtų priimamas iš 
karto po to, kai priimamas sprendimas 
nesuteikti leidimo teisėtai būti arba 
nutraukti tokį buvimą, arba geriausia, kad 
tokie sprendimai būti priimami tuo pačiu 
aktu ar sprendimu. Tas reikalavimas 
turėtų pirmiausia būti taikomas tais 
atvejais, kai atmetamas tarptautinės 
apsaugos prašymas, su sąlyga, kad 
grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 

Išbraukta.
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galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas 
dėl to atmetimo;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingose valstybėse narėse sprendimus dėl prieglobsčio priima ne tos pačios valdžios 
institucijos. Siekiant užtikrinti nepriklausomumą, būtina atskirti šias dvi valdžios institucijas. 
Ši konstatuojamoji dalis yra susijusi su 8 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 146
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios 
šalies buvimą ir sprendimo grąžinti 
priėmimo. Būtina užtikrinti, kad 
sprendimas grąžinti būtų priimamas iš 
karto po to, kai priimamas sprendimas 
nesuteikti leidimo teisėtai būti arba 
nutraukti tokį buvimą, arba geriausia, kad 
tokie sprendimai būti priimami tuo pačiu 
aktu ar sprendimu. Tas reikalavimas 
turėtų pirmiausia būti taikomas tais 
atvejais, kai atmetamas tarptautinės 
apsaugos prašymas, su sąlyga, kad 
grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas 
dėl to atmetimo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis išbraukiama atsižvelgiant į pateiktus 8 straipsnio 6 dalies 
pakeitimus.
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Pakeitimas 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 
tarptautinės apsaugos prašymas, su sąlyga, 
kad grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas dėl 
to atmetimo;

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 
tarptautinės apsaugos prašymas. Tai visada 
turėtų vykti su sąlyga, kad vykdant 
prieglobsčio procedūrą būtų individualiai 
vertinama visa negrąžinimo principo 
taikymo sritis pagal Europos ir 
tarptautinės teisės aktus ir kad grąžinimo 
procedūra sustabdoma, kol sprendimas 
atmesti tą prašymą tampa galutinis ir kol 
išnagrinėjamas skundas dėl to atmetimo;

Or. en

Pagrindimas

Ne visos valstybės narės, vykdydamos prieglobsčio procedūrą arba priimdamos sprendimą 
nesuteikti leidimo teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, visapusiškai vertina grąžinimo 
pagal grąžinimo acquis aspektą. Taip pat toks skubus sprendimo grąžinti paskelbimas 
neturėtų pakenkti galimoms pastangoms pateikti apeliacinį skundą arba pasinaudoti kitais 
pagrindais likti bei teisei likti šalies teritorijoje, kol tokie skundai nagrinėjami.

Pakeitimas 148
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. 
Tas reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 
tarptautinės apsaugos prašymas, su sąlyga, 
kad grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas dėl 
to atmetimo;

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo ir 
jo įgyvendinimo. Būtina užtikrinti, kad 
sprendimas grąžinti būtų priimamas ir 
įgyvendinamas kartu su sprendimu 
nesuteikti leidimo teisėtai būti arba 
nutraukti tokį buvimą. Tas reikalavimas 
turėtų pirmiausia būti taikomas tais 
atvejais, kai atmetamas tarptautinės 
apsaugos prašymas, su sąlyga, kad 
grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas dėl 
to atmetimo. Turėtų būti galima tik vieną 
kartą pateikti skundą ir turėtų būti 
prima facie procedūrinių priežasčių 
skundą paskelbti priimtinu;

Or. nl

Pakeitimas 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 
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tarptautinės apsaugos prašymas, su sąlyga, 
kad grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas 
dėl to atmetimo;

tarptautinės apsaugos prašymas;

Or. en

Pakeitimas 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 
tarptautinės apsaugos prašymas, su sąlyga, 
kad grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas dėl 
to atmetimo;

(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų būti taikomas tais 
atvejais, kai atmetamas tarptautinės 
apsaugos prašymas, su sąlyga, kad 
grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas dėl 
to atmetimo;

Or. it

Pakeitimas 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(7) siekiant sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 
tarptautinės apsaugos prašymas, su sąlyga, 
kad grąžinimo procedūra sustabdoma, kol 
sprendimas atmesti tą prašymą tampa 
galutinis ir kol išnagrinėjamas skundas 
dėl to atmetimo;

(7) siekiant suderinti grąžinimo 
politiką, padaryti ją aiškesnę ir 
suprantamesnę, sumažinti pasislėpimo 
pavojų ir neteisėto antrinio judėjimo 
tikimybę turėtų būti sustiprintas ryšys tarp 
sprendimo nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
buvimą ir sprendimo grąžinti priėmimo. 
Būtina užtikrinti, kad sprendimas grąžinti 
būtų priimamas iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nesuteikti leidimo 
teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, 
arba geriausia, kad tokie sprendimai būti 
priimami tuo pačiu aktu ar sprendimu. Tas 
reikalavimas turėtų pirmiausia būti 
taikomas tais atvejais, kai atmetamas 
tarptautinės apsaugos prašymas;

Or. fr

Pakeitimas 152
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pabrėžiama, kad siekiant 
palengvinti grąžinimo procesą, būtini 
Sąjungos ir dvišaliai readmisijos 
susitarimai su trečiosiomis šalimis. 
Tarptautinis bendradarbiavimas su kilmės 
šalimis visais grąžinimo proceso etapais 
yra būtina sąlyga siekiant grąžinimo 
įvykdymo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pabrėžiama, kad siekiant 
palengvinti grąžinimo procesą, būtini 
Sąjungos ir dvišaliai readmisijos 
susitarimai su trečiosiomis šalimis. 
Tarptautinis bendradarbiavimas su kilmės 
šalimis visais grąžinimo proceso etapais 
yra būtina sąlyga siekiant grąžinimo 
įvykdymo;

(8) pabrėžiama, kad siekiant 
palengvinti grąžinimo procesą, būtini 
Sąjungos readmisijos susitarimai su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas su kilmės šalimis visais 
grąžinimo proceso etapais yra būtina 
sąlyga siekiant grąžinimo įvykdymo. Jį 
reikėtų pagerinti vedant konstruktyvius 
dialogus migracijos klausimais ir 
naudojant teigiamas paskatas, įskaitant 
finansines paskatas, kad būtų pagerintas 
grąžinamų asmenų tapatybės nustatymas 
ir readmisija. Kad tai būtų pasiekta, 
būtina, kad Sąjunga sudarytų oficialius 
susitarimus dėl readmisijos, dėl kurių 
Komisija vestų derybas, ir kartu būtų 
vykdomas Sąjungos parlamentinis 
tikrinimas ir teisminė priežiūra;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 47 konstatuojamosios dalies 
pakeitimų dėl susitarimų dėl readmisijos. Kad būtų užtikrinti bendri Sąjungos standartai, 
demokratinė kontrolė ir teisminė priežiūra, bendradarbiavimas grąžinimo klausimu visada 
turėtų būti grindžiamas oficialiais Sąjungos susitarimais dėl grąžinimo.

Pakeitimas 154
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pabrėžiama, kad siekiant 
palengvinti grąžinimo procesą, būtini 
Sąjungos ir dvišaliai readmisijos 

(8) pabrėžiama, kad siekiant 
palengvinti grąžinimo procesą, būtini 
Sąjungos ir dvišaliai readmisijos 
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susitarimai su trečiosiomis šalimis. 
Tarptautinis bendradarbiavimas su kilmės 
šalimis visais grąžinimo proceso etapais 
yra būtina sąlyga siekiant grąžinimo 
įvykdymo;

susitarimai su trečiosiomis šalimis. 
Tarptautinis bendradarbiavimas su kilmės 
šalimis visais grąžinimo proceso etapais 
yra būtina sąlyga siekiant grąžinimo 
įvykdymo. Trečiosios šalys, kurios 
atsisako priimti atgal savo piliečius, dėl to 
sprendimo turėtų sulaukti finansinių 
padarinių;

Or. nl

Pakeitimas 155
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pabrėžiama, kad siekiant 
palengvinti grąžinimo procesą, būtini 
Sąjungos ir dvišaliai readmisijos 
susitarimai su trečiosiomis šalimis. 
Tarptautinis bendradarbiavimas su kilmės 
šalimis visais grąžinimo proceso etapais 
yra būtina sąlyga siekiant grąžinimo 
įvykdymo;

(8) pabrėžiama, kad siekiant 
palengvinti grąžinimo procesą, būtini 
Sąjungos ir dvišaliai readmisijos 
susitarimai su trečiosiomis šalimis. 
Tarptautinis bendradarbiavimas su kilmės 
šalimis visais grąžinimo proceso etapais 
yra būtina sąlyga siekiant saugaus 
grąžinimo įvykdymo, kuriuo užtikrinama 
asmenų apsauga;

Or. ro

Pakeitimas 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) jeigu tam tikros trečiosios šalys 
nepakankamai bendradarbiauja, kad 
užtikrintų savo sulaikytų neteisėtai 
esančių piliečių readmisiją, ir veiksmingai 
nebendradarbiauja grąžinimo procese, 
remiantis objektyviais kriterijais, tam 



AM\1214327LT.docx 25/346 PE658.738v01-00

LT

tikrų Vizų kodekso nuostatų taikymas 
turėtų būti laikinai ribojamas, siekiant 
padidinti konkrečios trečiosios šalies 
bendradarbiavimą readmisijos srityje;

Or. fr

Pakeitimas 157
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pripažįstama, kad valstybė narė turi 
teisę grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius su sąlyga, kad veikia teisinga 
ir veiksminga prieglobsčio sistema, kurioje 
visiškai atsižvelgiama į negrąžinimo 
principą;

(9) pripažįstama, kad valstybė narė turi 
teisę grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius su sąlyga, kad veikia teisinga 
ir veiksminga prieglobsčio sistema, kurioje 
visiškai atsižvelgiama į negrąžinimo 
principą. Dėl teisingumo ir veiksmingumo 
prieglobsčio sistemos turėtų būti ribotai 
taikomos (tariamai) nesaugių šalių 
piliečių paraiškoms;

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su 3 konstatuojamąja dalimi, kurioje pabrėžiama, kad būtina 
vykdyti veiksmingą grąžinimo politiką.

Pakeitimas 158
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pripažįstama, kad valstybė narė turi 
teisę grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius su sąlyga, kad veikia 
teisinga ir veiksminga prieglobsčio 
sistema, kurioje visiškai atsižvelgiama į 

(9) pripažįstama, kad valstybėje narėje 
privalo veikti prieglobsčio sistema, kurioje 
visiškai laikomasi tarptautinės žmogaus 
teisių teisės ir tarptautinės pabėgėlių 
teisės, negrąžinimo principo, taip pat 
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negrąžinimo principą; migracijos politikos, kurią įgyvendinant 
laikomasi taikytinų tarptautinių 
migracijos ir darbuotojų migrantų 
apsaugos standartų;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pripažįstama, kad valstybė narė turi 
teisę grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius su sąlyga, kad veikia 
teisinga ir veiksminga prieglobsčio 
sistema, kurioje visiškai atsižvelgiama į 
negrąžinimo principą;

(9) pripažįstama, kad valstybė narė turi 
teisę grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius su sąlyga, kad veikia 
veiksminga prieglobsčio sistema;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) pripažįstama, kad valstybė narė turi 
teisę grąžinti neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius su sąlyga, kad veikia teisinga 
ir veiksminga prieglobsčio sistema, kurioje 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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visiškai atsižvelgiama į negrąžinimo 
principą;

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 161
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Tarybos direktyvą 
2005/85/EB12 trečiosios šalies pilietis, 
paprašęs prieglobsčio valstybėje narėje, 
neturėtų būti laikomas neteisėtai tos 
valstybės narės teritorijoje esančiu asmeniu 
, kol neįsigaliojo sprendimas nepatenkinti 
prašymo arba sprendimas, kuriuo jis 
netenka teisės likti šalyje kaip prieglobsčio 
siekiantis asmuo;

(10) pagal Tarybos direktyvą 
2005/85/EB12 trečiosios šalies pilietis, 
paprašęs prieglobsčio valstybėje narėje, 
neturėtų būti laikomas neteisėtai tos 
valstybės narės teritorijoje esančiu asmeniu 
, kol neįsigaliojo sprendimas nepatenkinti 
prašymo arba sprendimas, kuriuo jis 
netenka teisės likti šalyje kaip prieglobsčio 
siekiantis asmuo. Nukentėjusieji nuo 
prekybos žmonėmis, kurių atžvilgiu 
pradėtas leidimo gyventi suteikimo 
procesas vadovaujantis Tarybos direktyva 
2004/81/EB, neturėtų būti laikomi 
neteisėtai tos valstybės narės teritorijoje 
esančiais asmenimis, kol kompetentinga 
institucija nepriima galutinio sprendimo 
dėl leidimo gyventi išdavimo;

_________________ _________________
12 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 
2005/85/EB, nustatanti būtiniausius 
reikalavimus dėl pabėgėlio statuso 
suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse (OL L 326, 2005 12 13, 
p. 13).

12 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 
2005/85/EB, nustatanti būtiniausius 
reikalavimus dėl pabėgėlio statuso 
suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse (OL L 326, 2005 12 13, 
p. 13).

Or. en



PE658.738v01-00 28/346 AM\1214327LT.docx

LT

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 4 konstatuojamosios dalies 
pakeitimų. Šioje konstatuojamojoje dalyje pažymima, kad ES grąžinimo politika turėtų būti 
grindžiama tarptautine teise, įskaitant pabėgėlių apsaugą, vaiko teisių apsaugą, asmenų be 
pilietybės apsaugą ir įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, o tai apima ir prekybos 
žmonėmis aukų apsaugą.

Pakeitimas 162
Pietro Bartolo

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Tarybos direktyvą 
2005/85/EB12 trečiosios šalies pilietis, 
paprašęs prieglobsčio valstybėje narėje, 
neturėtų būti laikomas neteisėtai tos 
valstybės narės teritorijoje esančiu 
asmeniu, kol neįsigaliojo sprendimas 
nepatenkinti prašymo arba sprendimas, 
kuriuo jis netenka teisės likti šalyje kaip 
prieglobsčio siekiantis asmuo;

(10) pagal Tarybos direktyvą 
2005/85/EB12 trečiosios šalies pilietis, 
paprašęs prieglobsčio valstybėje narėje, 
neturėtų būti laikomas neteisėtai tos 
valstybės narės teritorijoje esančiu 
asmeniu, kol neįsigaliojo sprendimas 
nepatenkinti prašymo arba galutinis 
sprendimas, kuriuo jis netenka teisės likti 
šalyje kaip prieglobsčio siekiantis asmuo, 
išskyrus humanitarines priežastis ar kitas 
grąžinimui trukdančias priežastis;

_________________ _________________
12 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 
2005/85/EB, nustatanti būtiniausius 
reikalavimus dėl pabėgėlio statuso 
suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse (OL L 326, 2005 12 13, 
p. 13).

12 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 
2005/85/EB, nustatanti būtiniausius 
reikalavimus dėl pabėgėlio statuso 
suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse (OL L 326, 2005 12 13, 
p. 13).

Or. it

Pagrindimas

Teisė gyventi šalyje turi būti panaikinta, jeigu yra priimtas galutinis sprendimas, tačiau bet 
kokiu atveju neturi būti atmetama galimybė, kad valstybė, atsižvelgdama į asmenines, 
humanitares ar kitas priežastis, gali suteikti atskirą leidimą gyventi, suteikiantį teisę pasilikti 
trečiosios šalies piliečiui. Pakeitimas susijęs su 19 konstatuojamojoje dalyje pateiktu 
pakeitimu, nes jame nurodoma, kad teisė gyventi šalyje panaikinama priimant galutinį 
sprendimą, ir numatomas jo vykdymo sustabdymas dėl kitų priežasčių.
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Pakeitimas 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal Tarybos direktyvą 
2005/85/EB12 trečiosios šalies pilietis, 
paprašęs prieglobsčio valstybėje narėje, 
neturėtų būti laikomas neteisėtai tos 
valstybės narės teritorijoje esančiu asmeniu 
, kol neįsigaliojo sprendimas nepatenkinti 
prašymo arba sprendimas, kuriuo jis 
netenka teisės likti šalyje kaip prieglobsčio 
siekiantis asmuo;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

_________________ _________________
12 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyva 
2005/85/EB, nustatanti būtiniausius 
reikalavimus dėl pabėgėlio statuso 
suteikimo ir panaikinimo tvarkos 
valstybėse narėse (OL L 326, 2005 12 13, 
p. 13).

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 164
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir 
trečiosios šalies piliečio sulaikymo 
taisyklės būtų aiškesnės ir veiksmingesnės, 
pasislėpimo pavojaus nustatymas turėtų 
būti pagrįstas objektyviais Sąjungos masto 
kriterijais. Be to, šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyti konkretūs kriterijai, kuriais 

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo taisyklės būtų aiškesnės, reikėtų 
sukurti Sąjungos masto nuostatas, 
kuriomis būtų siekiama numatyti 
galimybę savanoriškai išvykti ir išvengti 
sulaikymo. Be to, šia direktyva reikėtų 
įpareigoti valstybes nares savo 
nacionalinės teisės aktuose nustatyti 
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remiantis nustatoma galima atmesti 
prielaida, kad yra pasislėpimo pavojus;

konkrečius ir objektyvius kriterijus, 
atitinkančius gaires, kurias parengs 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūra, ir kuriais būtų užtikrinama, kad 
grąžinimas būtų vykdomas savanoriškai, 
netaikant jokio fizinio, psichologinio ar 
materialinio spaudimo ir išnagrinėjus 
individualias atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio aplinkybes;

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai atitinka siūlomus 4 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir trečiosios 
šalies piliečio sulaikymo taisyklės būtų 
aiškesnės ir veiksmingesnės, pasislėpimo 
pavojaus nustatymas turėtų būti pagrįstas 
objektyviais Sąjungos masto kriterijais. Be 
to, šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
konkretūs kriterijai, kuriais remiantis 
nustatoma galima atmesti prielaida, kad yra 
pasislėpimo pavojus;

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir trečiosios 
šalies piliečio sulaikymo taisyklės būtų 
aiškesnės ir veiksmingesnės, pasislėpimo 
pavojaus nustatymas turėtų būti pagrįstas 
neišsamiu objektyvių Sąjungos masto 
kriterijų sąrašu. Be to, šioje direktyvoje 
turėtų būti nustatyti konkretūs kriterijai, 
kuriais remiantis nustatoma galima atmesti 
prielaida, kad yra pasislėpimo pavojus. 
Trečiosios šalies pilietis turėtų būti 
įpareigotas pateikti visą turimą 
informaciją, reikalingą pasislėpimo 
pavojui įvertinti;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
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11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir 
trečiosios šalies piliečio sulaikymo 
taisyklės būtų aiškesnės ir veiksmingesnės, 
pasislėpimo pavojaus nustatymas turėtų 
būti pagrįstas objektyviais Sąjungos masto 
kriterijais. Be to, šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyti konkretūs kriterijai, kuriais 
remiantis nustatoma galima atmesti 
prielaida, kad yra pasislėpimo pavojus;

(11) siekiant užtikrinti, kad trečiosios 
šalies piliečio sulaikymo taisyklės būtų 
aiškesnės ir veiksmingesnės, pasislėpimo 
pavojaus nustatymas turėtų būti pagrįstas 
išsamiais ir ribotais Sąjungos masto 
kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Šešėlinės pranešėjos nuomone, visose valstybėse narėse taikant ribotą ir tikslų kriterijų 
sąrašą būtų suderinta pasislėpimo pavojaus sąvoka. Ši konstatuojamoji dalis yra susijusi su 
6 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 167
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir 
trečiosios šalies piliečio sulaikymo 
taisyklės būtų aiškesnės ir 
veiksmingesnės, pasislėpimo pavojaus 
nustatymas turėtų būti pagrįstas 
objektyviais Sąjungos masto kriterijais. Be 
to, šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
konkretūs kriterijai, kuriais remiantis 
nustatoma galima atmesti prielaida, kad 
yra pasislėpimo pavojus;

(11) siekiant užtikrinti veiksmingesnę 
grąžinimo politiką, valstybės narės dėl 
kiekvieno konkretaus atvejo atskirai 
priims suverenius sprendimus ir nustatys 
objektyviais kriterijais pagrįstą 
pasislėpimo pavojų. Kadangi valstybių 
narių socialinė ir ekonominė padėtis gali 
smarkiai skirtis, šioje direktyvoje turėtų 
būti pateikti kriterijų, kuriais 
vadovaujantis būtų galima nustatyti 
pasislėpimo pavojų, pavyzdžiai;

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir trečiosios 
šalies piliečio sulaikymo taisyklės būtų 
aiškesnės ir veiksmingesnės, pasislėpimo 
pavojaus nustatymas turėtų būti pagrįstas 
objektyviais Sąjungos masto kriterijais. Be 
to, šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
konkretūs kriterijai, kuriais remiantis 
nustatoma galima atmesti prielaida, kad 
yra pasislėpimo pavojus;

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir trečiosios 
šalies piliečio sulaikymo taisyklės būtų 
aiškesnės ir veiksmingesnės, pasislėpimo 
pavojaus nustatymas turėtų būti pagrįstas 
baigtiniu, suderintu ir išsamiu įstatymu 
nustatytų įrodytų, objektyvių Sąjungos 
masto kriterijų sąrašu;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis nuoseklumo su 6 straipsnio pakeitimais, visada reikėtų atlikti individualų vertinimą. 
Remiantis prielaida, kad esama pabėgimo pavojaus, ne taip išsamiai atsižvelgiama į visus 
atitinkamus kriterijus, į kuriuos reikia atsižvelgti vykdant individualų vertinimą. Kad Europos 
lygmeniu būtų užtikrintas suderinimas, į Direktyvą reikėtų įtraukti išsamų objektyvių kriterijų 
sąrašą.

Pakeitimas 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir trečiosios 
šalies piliečio sulaikymo taisyklės būtų 
aiškesnės ir veiksmingesnės, pasislėpimo 
pavojaus nustatymas turėtų būti pagrįstas 
objektyviais Sąjungos masto kriterijais. Be 
to, šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
konkretūs kriterijai, kuriais remiantis 
nustatoma galima atmesti prielaida, kad 

(11) siekiant užtikrinti, kad savanoriško 
išvykimo laikotarpio suteikimo ir trečiosios 
šalies piliečio sulaikymo taisyklės būtų 
aiškesnės ir veiksmingesnės, pasislėpimo 
pavojaus nustatymas turėtų būti pagrįstas 
tik šioje direktyvoje nustatytais 
objektyviais kriterijais, kuriuos nustato 
teisminė arba administracinė institucija, 
išnagrinėjusi individualias bylos 
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yra pasislėpimo pavojus; aplinkybes;

Or. it

Pakeitimas 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) išskyrus atvejus, kai valstybės 
narės nusprendžia netaikyti šios 
direktyvos pagal 2 straipsnio 2 dalies 
b punktą, kompetentingos nacionalinės 
institucijos, nustačiusios pasislėpimo 
pavojų, gali atsižvelgti į valstybių narių 
baudžiamosios teisės, įskaitant migracijos 
taisyklių, pažeidimą. Be to, tos pačios 
institucijos gali atsižvelgti į tai, ar 
vykdomas tyrimas ar baudžiamasis 
procesas, kuriame dar nebuvo priimtas 
apkaltinamasis nuosprendis, kai tai 
numatyta nacionalinėje teisėje;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti grąžinimo 
procedūros veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta aiški trečiųjų šalių piliečių 
atsakomybė, visų pirma, prievolė 
bendradarbiauti su valdžios institucijomis 
visais grąžinimo procedūros etapais, be 
kita ko, teikti duomenis ir informaciją, 
reikalingus jų individualiai padėčiai 
įvertinti. Be to, būtina užtikrinti, kad 

Išbraukta.
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trečiųjų šalių piliečiai būti informuoti 
apie šių prievolių nesilaikymo pasekmes, 
kiek tai susiję su pasislėpimo pavojaus 
nustatymu, savanoriško išvykimo 
laikotarpio suteikimu, galimybe sulaikyti 
asmenį ir galimybe naudotis 
programomis, pagal kurias teikiama 
logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 
nepiniginė pagalba;

Or. en

Pagrindimas

Šešėlinė pranešėja pakeitė 7 straipsnį dėl bendradarbiavimo, Ši konstatuojamoji dalis yra 
tiesiogiai susijusi su tais pakeitimais.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti grąžinimo 
procedūros veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta aiški trečiųjų šalių piliečių 
atsakomybė, visų pirma, prievolė 
bendradarbiauti su valdžios institucijomis 
visais grąžinimo procedūros etapais, be 
kita ko, teikti duomenis ir informaciją, 
reikalingus jų individualiai padėčiai 
įvertinti. Be to, būtina užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių piliečiai būti informuoti apie 
šių prievolių nesilaikymo pasekmes, kiek 
tai susiję su pasislėpimo pavojaus 
nustatymu, savanoriško išvykimo 
laikotarpio suteikimu, galimybe sulaikyti 
asmenį ir galimybe naudotis programomis, 
pagal kurias teikiama logistinė, finansinė ir 
kita materialinė ar nepiniginė pagalba;

(12) siekiant padidinti grąžinimo 
procedūros veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta aiški trečiųjų šalių piliečių 
atsakomybė, visų pirma, prievolė 
bendradarbiauti su valdžios institucijomis 
visais grąžinimo procedūros etapais, be 
kita ko, teikti duomenis ir informaciją, 
reikalingus jų individualiai padėčiai 
įvertinti. Siekiant įvertinti, ar jų 
pareiškimai dėl amžiaus teisingi, būtina 
nustatyti jų tikrąjį amžių atliekant kaulų 
ar dantų patikrą, nes taip galima spręsti 
apie jų sąžiningumą ir apsaugoti 
tikruosius nelydimus nepilnamečius juos 
atskiriant nuo apsimetėlių. Be to, būtina 
užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai būti 
informuoti apie šių prievolių nesilaikymo 
pasekmes, kiek tai susiję su pasislėpimo 
pavojaus nustatymu, savanoriško išvykimo 
laikotarpio suteikimu, galimybe sulaikyti 
asmenį ir galimybe naudotis programomis, 
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pagal kurias teikiama logistinė, finansinė ir 
kita materialinė ar nepiniginė pagalba;

Or. fr

Pakeitimas 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti grąžinimo 
procedūros veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta aiški trečiųjų šalių piliečių 
atsakomybė, visų pirma, prievolė 
bendradarbiauti su valdžios institucijomis 
visais grąžinimo procedūros etapais, be 
kita ko, teikti duomenis ir informaciją, 
reikalingus jų individualiai padėčiai 
įvertinti. Be to, būtina užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių piliečiai būti informuoti apie 
šių prievolių nesilaikymo pasekmes, kiek 
tai susiję su pasislėpimo pavojaus 
nustatymu, savanoriško išvykimo 
laikotarpio suteikimu, galimybe sulaikyti 
asmenį ir galimybe naudotis programomis, 
pagal kurias teikiama logistinė, finansinė ir 
kita materialinė ar nepiniginė pagalba;

(12) siekiant padidinti grąžinimo 
procedūros veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta aiški trečiųjų šalių piliečių 
atsakomybė, visų pirma, prievolė 
sąžiningai bendradarbiauti su valdžios 
institucijomis visais grąžinimo procedūros 
etapais, be kita ko, teikti visus turimus 
duomenis ir informaciją, reikalingus jų 
individualiai padėčiai įvertinti. Be to, 
būtina užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai 
būti informuoti apie šių prievolių 
nesilaikymo pasekmes, kiek tai susiję su 
pasislėpimo pavojaus nustatymu, 
savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimu, galimybe sulaikyti asmenį ir 
nustatyti sankcijas, kai tai numatyta 
nacionalinėje teisėje, ir galimybe naudotis 
programomis, pagal kurias teikiama 
logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 
nepiniginė pagalba;

Or. fr

Pakeitimas 174
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti grąžinimo (12) siekiant padidinti grąžinimo 
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procedūros veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta aiški trečiųjų šalių piliečių 
atsakomybė, visų pirma, prievolė 
bendradarbiauti su valdžios institucijomis 
visais grąžinimo procedūros etapais, be 
kita ko, teikti duomenis ir informaciją, 
reikalingus jų individualiai padėčiai 
įvertinti. Be to, būtina užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių piliečiai būti informuoti apie 
šių prievolių nesilaikymo pasekmes, kiek 
tai susiję su pasislėpimo pavojaus 
nustatymu, savanoriško išvykimo 
laikotarpio suteikimu, galimybe sulaikyti 
asmenį ir galimybe naudotis programomis, 
pagal kurias teikiama logistinė, finansinė ir 
kita materialinė ar nepiniginė pagalba;

procedūros, atitinkančios ES standartus, 
veiksmingumą, turėtų būti nustatyta aiški 
trečiųjų šalių piliečių atsakomybė, visų 
pirma, prievolė bendradarbiauti su valdžios 
institucijomis visais grąžinimo procedūros 
etapais, be kita ko, teikti duomenis ir 
informaciją, reikalingus jų individualiai 
padėčiai įvertinti. Be to, būtina užtikrinti, 
kad trečiųjų šalių piliečiai būti informuoti 
apie šių prievolių nesilaikymo pasekmes, 
kiek tai susiję su pasislėpimo pavojaus 
nustatymu, savanoriško išvykimo 
laikotarpio suteikimu, galimybe sulaikyti 
asmenį ir galimybe naudotis programomis, 
pagal kurias teikiama logistinė, finansinė ir 
kita materialinė ar nepiniginė pagalba;

Or. ro

Pakeitimas 175
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant padidinti grąžinimo 
procedūros veiksmingumą, turėtų būti 
nustatyta aiški trečiųjų šalių piliečių 
atsakomybė, visų pirma, prievolė 
bendradarbiauti su valdžios institucijomis 
visais grąžinimo procedūros etapais, be 
kita ko, teikti duomenis ir informaciją, 
reikalingus jų individualiai padėčiai 
įvertinti. Be to, būtina užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių piliečiai būti informuoti apie 
šių prievolių nesilaikymo pasekmes, kiek 
tai susiję su pasislėpimo pavojaus 
nustatymu, savanoriško išvykimo 
laikotarpio suteikimu, galimybe sulaikyti 
asmenį ir galimybe naudotis programomis, 
pagal kurias teikiama logistinė, finansinė ir 
kita materialinė ar nepiniginė pagalba;

(12) būtina užtikrinti, kad trečiųjų šalių 
piliečiams būtų teikiama visa atitinkama 
informacija apie grąžinimo procedūrą 
jiems suprantama kalba, kad jie galėtų 
dalyvauti vykdant grąžinimo procedūrą. 
Pirmiausia valstybės narės turėtų turėti 
pareigą laiku teikti tinkamą informaciją 
apie grąžinimo procesą trečiųjų šalių 
piliečiams, įskaitant informaciją apie 
skirtingus grąžinimo procedūros etapus, 
savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimą, pasislėpimo pavojaus 
nustatymą ir pasekmes, galimybę sulaikyti 
asmenį, prieinamas teisių gynimo 
priemones, galimą draudimų atvykti 
taikymą ir galimybę naudotis 
programomis, pagal kurias teikiama 
teisinė, logistinė, finansinė ir kita 
materialinė ar nepiniginė pagalba;
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Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai valstybė narė nusprendė įgyvendinti grąžinimo politiką, trečiųjų šalių 
piliečiams turėtų būti teikiama savalaikė ir tinkama informacija. Šie pakeitimai atitinka 
siūlomus 4 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 176
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne 
ilgesnis nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl 
ypatingų individualaus atvejo aplinkybių;

(13) dėl teisinio tikrumo, vienodo 
požiūrio į repatriacijos laukiančius visus 
trečiųjų šalių piliečius ir prieglobsčio 
sistemų veiksmingumo priverstiniam 
grąžinimui turėtų būti suteikta pirmenybė 
savanoriško grįžimo atžvilgiu. Išimtinėmis 
individualiomis aplinkybėmis suvereni 
valstybė narė gali pasirinkti suteikti 
savanoriško išvykimo laikotarpį. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui;

Or. nl

Pagrindimas

Dėl teisinio tikrumo, vienodo požiūrio ir prieglobsčio sistemų veiksmingumo priverstinis 
grąžinimas turėtų tapti numatytuoju pasirinkimu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl 
teisėto buvimo buvo atmesti kaip 
melagingi arba akivaizdžiai nepagrįsti 
arba jie kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba nacionaliniam 
saugumui. Savanoriško išvykimo 
laikotarpis turėtų būti pratęsiamas, kai tai 
reikalinga dėl ypatingų individualaus 
atvejo aplinkybių;

(13) savanoriškam grįžimui visada 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti. Valstybės narės 
turėtų turėti galimybę priimti sprendimą 
suteikti trumpesnį, bent septynių dienų, 
savanoriško išvykimo laikotarpį ir 
išimtinai nesuteikti savanoriško išvykimo 
laikotarpio, jei nustatoma, kad trečiųjų 
šalių piliečiai kelia realų esamą pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl ypatingų 
individualaus atvejo aplinkybių;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad 30 dienų pakanka savarankiškam išvykimui suorganizuoti. Vis dėlto, tais atvejais, 
kai yra aiškiai išreikštas ketinimas nesilaikyti šia direktyva taikomų su grąžinimu susijusių 
priemonių arba nesilaikyti priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią pasislėpimo pavojui, 
arba jei trečiosios šalies pilietis kelia realų esamą pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui, šį laikotarpį galima sutrumpinti iki septynių dienų.  
Valstybės narės taip pat gali suteikti savanoriško išvykimo laikotarpį. Šis pakeitimas susijęs 
su 9 straipsniu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos



AM\1214327LT.docx 39/346 PE658.738v01-00

LT

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl ypatingų 
individualaus atvejo aplinkybių;

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl ypatingų 
individualaus atvejo aplinkybių, ir vaikų 
atveju priimant sprendimą dėl laikotarpio 
pratęsimo visų pirma reikėtų atsižvelgti į 
vaiko interesus;

Or. en

Pakeitimas 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
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savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl ypatingų 
individualaus atvejo aplinkybių;

savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
savanoriško išvykimo laikotarpis nebūtų 
suteiktas tiems trečiųjų šalių piliečiams, 
kurių atžvilgiu nustatoma, kad yra pavojus, 
kad jie pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl 
teisėto buvimo buvo atmesti kaip 
melagingi arba akivaizdžiai nepagrįsti arba 
jie kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba nacionaliniam 
saugumui. Savanoriško išvykimo 
laikotarpis turėtų būti pratęsiamas, kai tai 
reikalinga dėl ypatingų individualaus 
atvejo aplinkybių;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl ypatingų 

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas 
trisdešimties dienų laikotarpis savanoriškai 
išvykti. Išimtiniais atvejais po 
individualaus galimo savanoriško 
grąžinimo vertinimo taip pat gali būti 
suteiktas ne trumpesnis kaip 15 dienų 
savanoriško išvykimo laikotarpis. 
Trumpesnis kaip 15 dienų laikotarpis gali 
būti suteiktas, tik jei, vadovaujantis 
išsamiu šioje direktyvoje nustatytų 
objektyvių kriterijų sąrašu, individualiai 
nustatoma, kad yra pavojus, kad trečiųjų 
šalių piliečiai pasislėps, jų ankstesni 
prašymai dėl teisėto buvimo buvo atmesti 
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individualaus atvejo aplinkybių; kaip melagingi  Savanoriško išvykimo 
laikotarpis turėtų būti pratęsiamas, kai tai 
reikalinga dėl ypatingų individualaus 
atvejo aplinkybių;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 9 straipsnio pakeitimus, reikėtų sutvirtinti visas savanoriško išvykimo 
galimybes, be kita ko, suteikiant trisdešimties dienų savanoriško išvykimo laikotarpį. Esant 
tam tikroms aplinkybėms, galima taikyti trumpesnius laikotarpius. Komisijos atsisakymas 
suteikti savanoriško išvykimo laikotarpį dėl pavojaus „viešajai tvarkai, visuomenės saugumui 
arba nacionaliniam saugumui“ priežasties nėra pakankamai konkretus. Su tuo galima kovoti 
pasitelkiant esamus baudžiamuosius ir administracinius teisės aktus. Regis, nėra tinkamos 
priežasties nesuteikti galimybės savanoriškai išvykti tiems asmenims, kurių prašymai 
akivaizdžiai nepagrįsti.

Pakeitimas 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir , kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti , visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia 
pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis turėtų 
būti pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl 
ypatingų individualaus atvejo aplinkybių;

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas 
trisdešimties dienų laikotarpis savanoriškai 
išvykti, visų pirma, atsižvelgiant į 
grąžinimo tikimybę. Savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteiktas, jei 
nustatoma, kad yra pavojus, kad trečiųjų 
šalių piliečiai pasislėps, kaip apibrėžta 
šioje direktyvoje, arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui, kurį įrodo 
apkaltinamasis nuosprendis ar 
aplinkybės, kuriomis galima pagrįsti jų 
pavojingumo visuomenei vertinimą. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis turėtų 
būti pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl 
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ypatingų individualaus atvejo aplinkybių;

Or. it

Pakeitimas 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, kad 
savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl ypatingų 
individualaus atvejo aplinkybių;

(13) kai nėra pagrindo manyti, kad 
savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis negali 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi, 
akivaizdžiai nepagrįsti ar nepriimtini arba 
jie kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba nacionaliniam 
saugumui. Savanoriško išvykimo 
laikotarpis turėtų būti pratęsiamas, kai tai 
reikalinga dėl ypatingų individualaus 
atvejo aplinkybių;

Or. fr

Pakeitimas 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis turėtų būti 
pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl ypatingų 
individualaus atvejo aplinkybių;

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis 
nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl teisėto 
buvimo buvo atmesti kaip melagingi arba 
akivaizdžiai nepagrįsti arba jie kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui. Savanoriško 
išvykimo laikotarpis gali būti pratęsiamas, 
kai tai reikalinga dėl ypatingų 
individualaus atvejo aplinkybių;

Or. en

Pakeitimas 184
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai nėra pagrindo manyti, 
kad savanoriško išvykimo laikotarpio 
suteikimas galėtų pakenkti grąžinimo 
procedūros tikslui, savanoriškam grįžimui 
turėtų būti suteikiama pirmenybė 
priverstinio grąžinimo atžvilgiu ir, kai 
tinkama, turėtų būti suteikiamas ne 
ilgesnis nei trisdešimties dienų laikotarpis 
savanoriškai išvykti, visų pirma, 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis neturėtų 
būti suteiktas, jei nustatoma, kad yra 
pavojus, kad trečiųjų šalių piliečiai 
pasislėps, jų ankstesni prašymai dėl 
teisėto buvimo buvo atmesti kaip 

(13) jei valstybė narė nusprendžia 
įgyvendinti grąžinimo politiką, 
savanoriškam grįžimui turėtų būti 
suteikiama pirmenybė priverstinio 
grąžinimo atžvilgiu ir turėtų būti 
suteikiamas ne ilgesnis nei šešių mėnesių 
laikotarpis savanoriškai išvykti. Valstybės 
narės turėtų turėti galimybę priimti 
sprendimą nesuteikti savanoriško 
išvykimo laikotarpio, jei nustatoma, kad 
trečiųjų šalių piliečiai kelia realų esamą 
įrodymais pagrįstą pavojų visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui. 
Savanoriško išvykimo laikotarpis turėtų 
būti pratęsiamas, kai tai reikalinga dėl 
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melagingi arba akivaizdžiai nepagrįsti 
arba jie kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba nacionaliniam 
saugumui. Savanoriško išvykimo 
laikotarpis turėtų būti pratęsiamas, kai tai 
reikalinga dėl ypatingų individualaus 
atvejo aplinkybių;

ypatingų individualaus atvejo aplinkybių, 
įskaitant laikotarpio pratęsimą vaikams, 
kol jie baigs mokslus, nėščiosioms – iki 
gimdymo, teisingumo įvykdymo 
laukiančioms prekybos žmonėmis 
aukoms – kol nagrinėjamos jų bylos, taip 
pat ligoniams, kurie turi sveikatos 
priežiūros poreikių;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 9 straipsnio dėl savanoriško 
išvykimo pakeitimų.

Pakeitimas 185
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti 
veiklos programas, pagal kurias teikiama 
didesnė su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai gali būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 
remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, 
kuriuos parengė Komisija kartu su 
valstybės narėmis ir kuriuos patvirtino 
Taryba;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Už pagalbą trečiojoje šalyje atsakinga ta šalis. Reikėtų taikyti finansines sankcijas toms 
trečiosioms šalims, kurios nenori bendradarbiauti priimant atgal ir reintegruojant savo 
piliečius.
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Pakeitimas 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti 
veiklos programas, pagal kurias teikiama 
didesnė su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai gali būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 
remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba;

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės gali turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai gali būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama. Gali būti atsižvelgta į 
bendrus remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba.

Reikia suteikti savanoriško grįžimo 
pagalbą vadovaujantis nacionalinės teisės 
aktais, pagal kuriuos gali būti nustatytos 
tokios pagalbos suteikimo sąlygos ir 
nesuteikimo pagrindai. 
Šioje direktyvoje nenustatyta nei bendra 
nei absoliuti trečiosios šalies piliečio teisė 
į savanoriško grįžimo pagalbą ar 
reintegracijos pagalbą; 

Or. fr

Pakeitimas 187
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai gali būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias būtų numatomas 
atvejų valdymas, teikiama didesnė su 
grįžimu susijusi pagalba ir konsultavimas, 
pavyzdžiui, tai turėtų būti parama 
reintegruotis į trečiąsias šalis, į kurias 
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remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba;

grįžtama, atsižvelgiant į bendrus remiamo 
savanoriško grįžimo ir reintegracijos 
programų standartus, kuriuos parengė 
Komisija kartu su valstybės narėmis ir 
kuriuos patvirtino Taryba. Savanoriško 
grįžimo, remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programos yra svarbiausi 
Sąjungos migracijos politikos ramsčiai ir 
leidžia migrantams grįžti žmogiškai ir 
oriai, o jų grįžimas grindžiamas teisėmis. 
Savanoriškas grįžimas turėtų būti 
leidžiamas visais procedūros etapais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai gali būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 
remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba;

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai turėtų būti 
individualioms grąžinamo asmens 
aplinkybėms ir perspektyvoms pritaikyta 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, kuria daugiausia dėmesio 
skiriama nelydimiems nepilnamečiams, 
atsižvelgiant į bendrus remiamo 
savanoriško grįžimo ir reintegracijos 
programų standartus, kuriuos parengė 
Komisija kartu su valstybės narėmis ir 
kuriuos patvirtino Taryba;

Or. en

Pakeitimas 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai gali būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 
remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba;

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai turėtų būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 
remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba;

Or. en

Pagrindimas

Reintegracija yra veiksmingam ir tvariam grąžinimui svarbus veiksnys. Šis pakeitimas susijęs 
su 14 straipsniu.

Pakeitimas 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai turėtų būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 
remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba;

(14) siekdamos skatinti savanorišką 
grįžimą valstybės narės turėtų turėti veiklos 
programas, pagal kurias teikiama didesnė 
su grįžimu susijusi pagalba ir 
konsultavimas, pavyzdžiui, tai gali būti 
parama reintegruotis į trečiąsias šalis, į 
kurias grįžtama, atsižvelgiant į bendrus 
remiamo savanoriško grįžimo ir 
reintegracijos programų standartus, kuriuos 
parengė Komisija kartu su valstybės 
narėmis ir kuriuos patvirtino Taryba;

Or. en
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Pakeitimas 191
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) vadovaudamosi Direktyva 
2009/52/EB, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad būtų parengti veiksmingi 
mechanizmai, kuriais naudodamiesi 
trečiųjų šalių piliečiai galėtų teikti 
skundus prieš savo darbdavius. 
Vadovaudamosi Direktyva 2012/29/ES1b, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visoms nusikaltimų aukoms būtų teikiama 
tinkama informacija, užtikrinama parama 
ir apsauga ir sudaroma galimybė 
dalyvauti baudžiamajame procese. Šiuo 
tikslu įgyvendinant nacionalines 
grąžinimo programas turėtų būti parengti 
tinkami vadinamojo perkeliamo 
teisingumo ir teisių gynimo mechanizmai, 
kuriais naudojantis visu grąžinimo 
procedūros laikotarpiu būtų užtikrinama 
galimybė kreiptis į teismą dėl klausimų, 
susijusių su Direktyvos 2009/52/EB ar 
Direktyvos 2012/29/ES pažeidimais, 
įskaitant priemones, kuriomis būtų 
užtikrinama galimybė kreiptis į teismą 
sugrįžus į trečiąją šalį;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 4 straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(14a) valstybės narės užtikrina, kad 
trečiųjų šalių piliečiams būtų suteikta 
informacija apie grąžinimo procedūrą 
jiems suprantama kalba. Pažeidžiamų 
asmenų, visų pirma nelydimų 
nepilnamečių atveju, teikiama 
informacija turi būti pritaikyta nelydimo 
nepilnamečio amžiui ir sugebėjimui 
suprasti, taip pat naudojant multimedijos 
medžiagą;

Or. it

Pakeitimas 193
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) turėtų būti nustatytos bendros 
minimalios teisinės apsaugos priemonės, 
taikomos sprendimams, susijusiems su 
grąžinimu, siekiant užtikrinti efektyvią 
atitinkamų asmenų interesų apsaugą;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Suverenios valstybės narės laikosi teisinės valstybės principo ir tarptautinių sutarčių ir kartu 
atsižvelgia į savo socialinę ir ekonominę padėtį. ES neturėtų kištis į šią sritį. Šis pakeitimas 
glaudžiai susijęs su 4 konstatuojamąja dalimi dėl valstybių narių suverenumo.

Pakeitimas 194
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad būtų atliekamas asmenų, kurių 
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atžvilgiu vykdomos grąžinimo procedūros, 
pažeidžiamumo įvertinimas. Veiksniai, dėl 
kurių padidėja pažeidžiamumo rizika, be 
kita ko, gali apimti tokius individualius 
veiksnius, kaip amžius, biologinė ir 
socialinė lytis, statusas visuomenėje, 
įsitikinimai ir pažiūros, emocinės, 
psichologinės ir kognityvinės savybės bei 
fizinė ir psichikos gerovė, su namų ūkiu ir 
šeima susiję veiksniai, su bendruomene 
susiję veiksniai, struktūriniai veiksniai 
arba situaciniai veiksniai;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 38 konstatuojamosios dalies ir 14 straipsnio 
pakeitimų.

Pakeitimas 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad asmenys, kuriems bus taikomos 
grąžinimo procedūros, sąmoningai ir 
apgaulės tikslais nepasinaudotų 
veiksniais, kuriuos galima laikyti 
veiksniais, dėl kurių jie taptų labiau 
pažeidžiami;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas dėl svarbių priežasčių, susijusių su vidine teksto logika, kaip 
Komisija yra numačiusi 14 straipsniu, kuriame kalbama apie nacionalinių grąžinimo valdymo 
sistemų veiksmingumą ir kūrimą.

Pakeitimas 196
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Pietro Bartolo

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi 
terminai gali daryti neigiamą poveikį 
grąžinimo procedūroms. Siekiant išvengti 
galimo piktnaudžiavimo teisėmis ir 
procedūromis, turėtų būti nustatytas 
maksimalus ne ilgesnis kaip penkių dienų 
terminas skundui dėl sprendimo grąžinti 
pateikti. Ši nuostata turėtų būti taikoma 
tik tada, kai priimamas galutinis 
sprendimas atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, be kita ko, po galimos teisminės 
peržiūros;

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, ir bet kuriuo atveju ne trumpesnis 
kaip 30 dienų;

Or. it

Pagrindimas

Nurodymas, kad terminas turi būti pakankamas, nenustatant maksimalaus dienų skaičiaus, 
gali lemti skirtingą ir teises pažeidžiančią praktiką įvairiose valstybėse narėse. Šis pakeitimas 
susijęs su 16 straipsniu.

Pakeitimas 197
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi 
terminai gali daryti neigiamą poveikį 
grąžinimo procedūroms. Siekiant išvengti 

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba;
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galimo piktnaudžiavimo teisėmis ir 
procedūromis, turėtų būti nustatytas 
maksimalus ne ilgesnis kaip penkių dienų 
terminas skundui dėl sprendimo grąžinti 
pateikti. Ši nuostata turėtų būti taikoma 
tik tada, kai priimamas galutinis 
sprendimas atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, be kita ko, po galimos teisminės 
peržiūros;

Or. en

Pagrindimas

Maksimalus penkių dienų terminas skundui sprendimo grąžinti atveju pateikti yra sprendimo, 
kuriuo atmetamas prieglobsčio prašymas, pasekmė ir turėtų būti išbrauktas. Toks trumpas 
terminas praktikoje riboja skundų pateikimo veiksmingumą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita 
ko, po galimos teisminės peržiūros;

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 16 straipsniu. Reikia trečiųjų šalių piliečiams suteikti pakankamai 
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laiko skundui pateikti. Todėl šešėlinė pranešėja nepritaria tam, kad prieglobsčio prašytojams, 
kurių ieškinys buvo atmestas, ir neteisėtiems migrantams būtų taikomos skirtingos taisyklės.

Pakeitimas 199
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita 
ko, po galimos teisminės peržiūros;

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turi būti 
toks, kad būtų užtikrintos galimybės 
pasinaudoti veiksminga teisine gynyba, 
atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai gali 
daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip dviejų dienų terminas skundui 
dėl sprendimo grąžinti pateikti teismui;

Or. fr

Pakeitimas 200
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
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turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita 
ko, po galimos teisminės peržiūros;

turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti;

Or. nl

Pagrindimas

Pirminiame tekste numatyta galimybė teikti vieną skundą po kito ir taip sukuriama teisminė 
karuselė. Sprendimas išsiųsti reiškia, kad tarptautinės apsaugos prašymas yra atmestas. Šie 
sprendimai turėtų būti priimami bendrai, numatant teisę pateikti vieną skundą.

Pakeitimas 201
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita ko, 
po galimos teisminės peržiūros;

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms, ir per skundų pateikimo 
terminą trečiųjų šalių piliečiai turėtų būti 
informuojami apie skundo nagrinėjimo 
procedūrą. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita ko, 
po galimos teisminės peržiūros;

Or. ro
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Pakeitimas 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi 
terminai gali daryti neigiamą poveikį 
grąžinimo procedūroms. Siekiant išvengti 
galimo piktnaudžiavimo teisėmis ir 
procedūromis, turėtų būti nustatytas 
maksimalus ne ilgesnis kaip penkių dienų 
terminas skundui dėl sprendimo grąžinti 
pateikti. Ši nuostata turėtų būti taikoma 
tik tada, kai priimamas galutinis 
sprendimas atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, be kita ko, po galimos teisminės 
peržiūros;

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo teismui terminas 
turėtų būti toks, kad pakaktų laiko 
užtikrinti galimybes pasinaudoti 
veiksminga teisine gynyba. Reikėtų 
nustatyti maksimalų 30 dienų laikotarpį 
nuo pranešimo apie sprendimą grąžinti 
skundui dėl šio sprendimo pateikti. 
Siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo 
teisėmis ir procedūromis, turėtų būti 
nustatytas maksimalus ne ilgesnis kaip 15 
dienų terminas skundui dėl sprendimo 
grąžinti pateikti po to, kai priimamas 
galutinis sprendimas atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus 
dešimties – penkiolikos dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 
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nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita ko, 
po galimos teisminės peržiūros;

nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita ko, 
po galimos teisminės peržiūros;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatomas trumpas penkių dienų laikotarpis yra pernelyg trumpas, kad 
juo būtų galima veiksmingai pasinaudoti teise pateikti skundą. 10–15 dienų laikotarpis yra 
minimalus laikotarpis, kurio reikia tam, kad asmenims būtų suteikta galimybė priimti 
informacija pagrįstą sprendimą dėl to, ar pateikti skundą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip penkių dienų terminas 
skundui dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši 
nuostata turėtų būti taikoma tik tada, kai 
priimamas galutinis sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, be kita ko, 
po galimos teisminės peržiūros;

(16) skundo dėl sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pateikimo terminas turėtų būti 
toks, kad pakaktų laiko užtikrinti 
galimybes pasinaudoti veiksminga teisine 
gynyba, atsižvelgiant į tai, kad ilgi terminai 
gali daryti neigiamą poveikį grąžinimo 
procedūroms. Siekiant išvengti galimo 
piktnaudžiavimo teisėmis ir procedūromis, 
turėtų būti nustatytas maksimalus ne 
ilgesnis kaip trijų dienų terminas skundui 
dėl sprendimo grąžinti pateikti. Ši nuostata 
turėtų būti taikoma tik tada, kai priimamas 
galutinis sprendimas atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, be kita ko, po galimos 
teisminės peržiūros;

Or. fr

Pakeitimas 205
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
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17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, turėtų būti nagrinėjamas tik 
vienoje instancijoje, nes atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtį jau bus 
išnagrinėjusi ir dėl jos priėmusi 
sprendimą teisminė institucija 
prieglobsčio procedūros aplinkybėmis;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, turėtų būti nagrinėjamas tik 
vienoje instancijoje, nes atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtį jau bus 
išnagrinėjusi ir dėl jos priėmusi 
sprendimą teisminė institucija 
prieglobsčio procedūros aplinkybėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šešėlinės pranešėjos manymu, šia nauja redakcija nesiekiama keisti jurisdikcijų struktūros 
valstybėse narėse ir taikyti skirtingas taisykles prieglobsčio prašytojams, kurių ieškinys buvo 
atmestas, ir neteisėtiems migrantams.. Šis pakeitimas susijęs su 16 straipsniu.

Pakeitimas 207
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Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, turėtų būti nagrinėjamas tik 
vienoje instancijoje, nes atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtį jau bus 
išnagrinėjusi ir dėl jos priėmusi 
sprendimą teisminė institucija 
prieglobsčio procedūros aplinkybėmis;

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, turėtų būti paskelbtas 
nepriimtinu;

Or. nl

Pagrindimas

Sprendimai grąžinti yra logiškas sprendimo atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
rezultatas, todėl jie turėtų būti sudedamoji to paties administracinio akto dalis. Todėl teisė 
pateikti antrą skundą yra perteklinė.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, turėtų būti nagrinėjamas tik 
vienoje instancijoje, nes atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtį jau bus 
išnagrinėjusi ir dėl jos priėmusi sprendimą 
teisminė institucija prieglobsčio procedūros 
aplinkybėmis;

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, galėtų būti nagrinėjamas tik 
vienoje instancijoje, tik kai atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtį jau bus 
išnagrinėjusi ir dėl jos priėmusi sprendimą 
teisminė institucija prieglobsčio procedūros 
aplinkybėmis, įskaitant individualų visos 
negrąžinimo principo taikymo srities 
vertinimą pagal Europos ir tarptautinės 
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teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių įpareigojimas, kad skundai būtų nagrinėjami tik vienoje institucijoje, 
veiksmingai užkirstų kelią valstybių narių vykdomai papildomai teisminei priežiūrai, jeigu jos 
pageidautų ją vykdyti. Todėl juo nepagrįstai ribojamos valstybių narių galimybės. Ne visos 
valstybės narės, vykdydamos prieglobsčio procedūrą arba priimdamos sprendimą nesuteikti 
leidimo teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, visapusiškai vertina grąžinimo pagal 
grąžinimo acquis aspektą. Tai turėtų būti būtina sąlyga, kad skundai galėtų būti nagrinėjami 
tik vienoje institucijoje.

Pakeitimas 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, turėtų būti nagrinėjamas tik 
vienoje instancijoje, nes atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtį jau bus 
išnagrinėjusi ir dėl jos priėmusi 
sprendimą teisminė institucija 
prieglobsčio procedūros aplinkybėmis;

(17) siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
teismų veikimui ir užkirsti kelią vilkinimo 
veiksmams, kuriais siekiama apsunkinti 
grąžinimą, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad skundai dėl sprendimų 
grąžinti būtų kiek įmanoma nagrinėjami 
tik vienoje instancijoje, kartu užtikrinant 
teisę į veiksmingą teisinę gynybą;

Or. fr

Pakeitimas 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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apsaugos prašymą, dėl kurio jau imtasi 
veiksmingų teisminių teisių gynimo 
priemonių, turėtų būti nagrinėjamas tik 
vienoje instancijoje, nes atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtį jau bus 
išnagrinėjusi ir dėl jos priėmusi sprendimą 
teisminė institucija prieglobsčio procedūros 
aplinkybėmis;

Or. fr

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) valstybės narės gali palikti 
galimybę pasinaudoti administracine 
teisių gynimo priemone prieš pateikiant 
skundą teisme, jeigu administracine teisių 
gynimo priemone nedaromas poveikis 
grąžinimo procedūros veiksmingumui;

Or. fr

Pakeitimas 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) teisminę funkciją vykdantis 
organas turėtų būti laikomas teismu, jei 
jis įsteigtas laikantis teisės, yra nuolatinis, 
nepriklausomas ir nešališkas, numato 
rungimosi principu grindžiama 
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procedūrą, turi privalomąją jurisdikciją, 
taiko teisinės valstybės principą ir 
užtikrina būtinas procedūrines garantijas;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti sustabdomąjį poveikį tik tais 
atvejais, kai yra pavojus, kad bus 
pažeistas negrąžinimo principas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

Pakeitimas 214
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti automatinį sustabdomąjį 
poveikį tik tais atvejais, kai yra pavojus, 
kad bus pažeistas negrąžinimo principas;

(18) sprendimo grąžinti veikimas turėtų 
būti automatiškai stabdomas laikotarpiu, 
kuris skirtas skundui dėl tokio sprendimo 
pirmojoje instancijoje pateikti, ir, kai šis 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, skundo nagrinėjimo metu ir 
kol apie sprendimą dėl skundo pranešama 
pareiškėjui, ypač kai esama pavojaus, kad 
bus pažeistas negrąžinimo principas. 
Skundas dėl sprendimo grąžinti turėtų 
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turėti automatinį sustabdomąjį poveikį ir 
tais atvejais, kai baudžiamajame teisme 
nagrinėjamos bylos, siekiant užtikrinti 
galimybę kreiptis į teismą tiek aukoms, 
tiek įtariamiesiems;

Or. en

Pakeitimas 215
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti automatinį sustabdomąjį 
poveikį tik tais atvejais, kai yra pavojus, 
kad bus pažeistas negrąžinimo principas;

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti automatinį sustabdomąjį 
poveikį tik tais atvejais, kai yra pavojus, 
kad bus pažeistas negrąžinimo principas. 
Skundas dėl sprendimo grąžinti yra 
priimtinas tik tuo atveju, jeigu apeliacinį 
skundą pateikęs asmuo, laukdamas 
apeliacinio skundo rezultatų, savanoriškai 
sutiko būti saugiai sulaikytas;

Or. nl

Pagrindimas

Vykdant apeliacinio skundo nagrinėjimo procesą, saugus sulaikymas apsaugo nuo to, kad 
apeliaciniai skundai būtų teikiami tik tam, kad būtų pratęstas prieglobsčio suteikimo procesas 
ir (arba) būtų pasislėpta.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti automatinį sustabdomąjį 

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti automatinį sustabdomąjį 
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poveikį tik tais atvejais, kai yra pavojus, 
kad bus pažeistas negrąžinimo principas;

poveikį, išskyrus atvejus, kai teisminės 
institucijos visapusiškai įvertino 
negrąžinimo principą ir nustatė, kad nėra 
pavojaus, kad šis principas bus pažeistas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad po grąžinimo kils negrįžtamų pagrindinių teisių pažeidimų, skundai 
visada turėtų turėti sustabdomąjį poveikį. Kitu atveju iš tiesų nėra jokios veiksmingos teisinės 
gynybos. Be to, Komisijos pasiūlymo logika valstybių narių valdžios institucijoms sukeltų 
nepagrįstų sunkumų, nes sustabdomojo poveikio poreikis turėtų būti vertinamas individualiai 
ir atskirai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti automatinį sustabdomąjį 
poveikį tik tais atvejais, kai yra pavojus, 
kad bus pažeistas negrąžinimo principas;

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
visada automatiškai sustabdo sprendimo 
vykdymą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 16 straipsniu. Sustabdomasis poveikis – vienintelė garantija, kad bus 
galima pasinaudoti veiksminga teisine gynyba.

Pakeitimas 218
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
turėtų turėti sustabdomąjį poveikį tik tais 
atvejais, kai yra pavojus, kad bus 

(18) skundas dėl sprendimo grąžinti 
neturėtų turėti automatinio sustabdomojo 
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pažeistas negrąžinimo principas; poveikio;

Or. fr

Pakeitimas 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas 
dėl sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie sprendimai 
turėtų būti priimami per 48 valandas. 
Teisminės institucijos tokį sprendimą 
turėtų priimti nepagrįstai nedelsdamos, 
kai tai pagrįsta atsižvelgiant į atvejo 
sudėtingumą;

(19) tačiau valstybės narės turėtų turėti 
galimybę laikinai sustabdyti sprendimą 
grąžinti, kai manoma, kad tai būtina;

Or. fr

Pakeitimas 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas dėl 
sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas dėl 
sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio;
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vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie 
sprendimai turėtų būti priimami per 48 
valandas. Teisminės institucijos tokį 
sprendimą turėtų priimti nepagrįstai 
nedelsdamos, kai tai pagrįsta atsižvelgiant 
į atvejo sudėtingumą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas 
dėl sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie sprendimai 
turėtų būti priimami per 48 valandas. 
Teisminės institucijos tokį sprendimą 
turėtų priimti nepagrįstai nedelsdamos, kai 
tai pagrįsta atsižvelgiant į atvejo 
sudėtingumą;

(19) teisminės institucijos atskirais 
atvejais turėtų turėti galimybę dėl kitų 
priežasčių sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Tokie sprendimai turėtų būti 
priimami nepagrįstai nedelsiant;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 16 straipsniu. Šešėlinė pranešėja pageidauja kad būtų išlaikyta 
ankstesnėje direktyvoje naudota formuluotė.

Pakeitimas 222
Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas 
dėl sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie sprendimai 
turėtų būti priimami per 48 valandas. 
Teisminės institucijos tokį sprendimą 
turėtų priimti nepagrįstai nedelsdamos, kai 
tai pagrįsta atsižvelgiant į atvejo 
sudėtingumą;

(19) teisminės institucijos atskirais 
atvejais turėtų turėti galimybę, kai kyla 
pavojus negrąžinimo principui, ar dėl kitų 
priežasčių sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Tokie sprendimai turėtų būti 
priimami nepagrįstai nedelsiant;

Or. en

Pakeitimas 223
Pietro Bartolo

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas 
dėl sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie sprendimai 
turėtų būti priimami per 48 valandas. 
Teisminės institucijos tokį sprendimą 
turėtų priimti nepagrįstai nedelsdamos, 
kai tai pagrįsta atsižvelgiant į atvejo 
sudėtingumą;

(19) paskesnio sprendimo grąžinti 
atvejais, pavyzdžiui, galutinai atmetus 
tolesnį tarptautinės apsaugos prašymą, 
teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
sustabdyti sprendimo grąžinti vykdymą 
trečiosios šalies piliečio prašymu arba 
veikdamos ex officio, kai manoma, kad tai 
būtina. Tokie sprendimai turėtų būti 
priimami nepagrįstai nedelsiant;
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Or. it

Pagrindimas

Paskesnių sprendimų grąžinti atvejais taip pat turėtų būti užtikrinta teisė sustabdyti 
sprendimo vykdymą. Šis pakeitimas susijęs su 16 straipsniu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas dėl 
sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie sprendimai 
turėtų būti priimami per 48 valandas. 
Teisminės institucijos tokį sprendimą 
turėtų priimti nepagrįstai nedelsdamos, kai 
tai pagrįsta atsižvelgiant į atvejo 
sudėtingumą;

(19) tais atvejais, kai teisminės 
institucijos visapusiškai įvertino 
negrąžinimo principą ir nustatė, kad nėra 
pavojaus, kad šis principas bus pažeistas, 
skundas dėl sprendimo grąžinti neturėtų 
turėti automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie sprendimai 
turėtų būti priimami per 48 valandas. 
Teisminės institucijos tokį sprendimą 
turėtų priimti nepagrįstai nedelsdamos, kai 
tai pagrįsta atsižvelgiant į atvejo 
sudėtingumą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad vykdant grąžinimą ir po grąžinimo kils negrįžtamų su pagrindinėmis 
teisėmis susijusių problemų, skundai turėtų turėti stabdomąjį poveikį, jeigu aiškiai 
nenustatyta, kad absoliučiam negrąžinimo principo draudimui poveikis nedaromas. 
Teisminėms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė laisvai nuspręsti, kada reikia laikinai 
sustabdyti sprendimo grąžinti vykdymą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tais atvejais, kai negrąžinimo 
principui poveikis nedaromas, skundas dėl 
sprendimo grąžinti neturėtų turėti 
automatinio sustabdomojo poveikio. 
Teisminės institucijos atskirais atvejais 
turėtų turėti galimybę dėl kitų priežasčių 
laikinai sustabdyti sprendimo grąžinti 
vykdymą trečiosios šalies piliečio prašymu 
arba veikdamos ex officio, kai manoma, 
kad tai būtina. Paprastai, tokie sprendimai 
turėtų būti priimami per 48 valandas. 
Teisminės institucijos tokį sprendimą 
turėtų priimti nepagrįstai nedelsdamos, kai 
tai pagrįsta atsižvelgiant į atvejo 
sudėtingumą;

(19) skundas dėl sprendimo grąžinti 
neturėtų turėti automatinio sustabdomojo 
poveikio. Teisminės institucijos atskirais 
atvejais turėtų turėti galimybę dėl kitų 
priežasčių laikinai sustabdyti sprendimo 
grąžinti vykdymą trečiosios šalies piliečio 
prašymu arba veikdamos ex officio, kai 
manoma, kad tai būtina. Paprastai, tokie 
sprendimai turėtų būti priimami per 
48 valandas. Teisminės institucijos tokį 
sprendimą turėtų priimti nepagrįstai 
nedelsdamos, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į 
atvejo sudėtingumą;

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

Pakeitimas 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) nacionaliniu lygmeniu taikant 
taisykles dėl šios direktyvos nuostatų, 
susijusių su skundais ir stabdomuoju 
poveikiu, turėtų būti laikomasi teisės į 
veiksmingą teisinę gynybą, kaip numatyta 
Pagrindinių teisių chartijos 
47 straipsnyje;

Or. fr
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Pakeitimas 227
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas 
tais atvejais, kai pavojus, kad bus 
pažeistas negrąžinimo principas, jau 
įvertintas ir teismine gynyba jau 
veiksmingai pasinaudota per prieglobsčio 
procedūrą prieš priimant atitinkamą 
sprendimą grąžinti, dėl kurio pateiktas 
skundas, nebent atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio padėtis būtų iš esmės 
pasikeitusi;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas 
tais atvejais, kai pavojus, kad bus 
pažeistas negrąžinimo principas, jau 
įvertintas ir teismine gynyba jau 
veiksmingai pasinaudota per prieglobsčio 
procedūrą prieš priimant atitinkamą 

Išbraukta.
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sprendimą grąžinti, dėl kurio pateiktas 
skundas, nebent atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio padėtis būtų iš esmės 
pasikeitusi;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 16 straipsniu. Ne visada atliekamas pavojaus pažeisti negrąžinimo 
principą vertinimas. Be to, prieglobsčio procedūra nesusijusi su grąžinimo procedūra. Reikia 
vykdyti dvi skirtingas procedūras ir jomis abiem apsaugoti apsaugos priemones.

Pakeitimas 229
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, jau įvertintas ir 
teismine gynyba jau veiksmingai 
pasinaudota per prieglobsčio procedūrą 
prieš priimant atitinkamą sprendimą 
grąžinti, dėl kurio pateiktas skundas, 
nebent atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
padėtis būtų iš esmės pasikeitusi;

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, jau įvertintas ar 
teismine gynyba jau veiksmingai 
pasinaudota;

Or. nl

Pagrindimas

Vykdant prieglobsčio suteikimo procesą svarstoma galimybė atlikti pavojaus pažeisti 
negrąžinimo principą vertinimą. Jeigu naudojamasi teisminėmis teisių gynybos priemonėmis, 
tas pavojus jau būna įvertintas.

Pakeitimas 230
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Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, jau įvertintas ir 
teismine gynyba jau veiksmingai 
pasinaudota per prieglobsčio procedūrą 
prieš priimant atitinkamą sprendimą 
grąžinti, dėl kurio pateiktas skundas, 
nebent atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
padėtis būtų iš esmės pasikeitusi;

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, jau įvertintas ir 
teismine gynyba jau veiksmingai 
pasinaudota per prieglobsčio procedūrą 
prieš priimant atitinkamą sprendimą 
grąžinti, dėl kurio pateiktas skundas;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, jau įvertintas ir 
teismine gynyba jau veiksmingai 
pasinaudota per prieglobsčio procedūrą 
prieš priimant atitinkamą sprendimą 
grąžinti, dėl kurio pateiktas skundas, 
nebent atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
padėtis būtų iš esmės pasikeitusi;

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai teismine gynyba jau 
veiksmingai pasinaudota per prieglobsčio 
procedūrą prieš priimant atitinkamą 
sprendimą grąžinti, dėl kurio pateiktas 
skundas, nebent atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio padėtis būtų iš esmės pasikeitusi;
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Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, jau įvertintas ir 
teismine gynyba jau veiksmingai 
pasinaudota per prieglobsčio procedūrą 
prieš priimant atitinkamą sprendimą 
grąžinti, dėl kurio pateiktas skundas, 
nebent atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
padėtis būtų iš esmės pasikeitusi;

(20) siekiant pagerinti grąžinimo 
procedūrų veiksmingumą ir išvengti 
nereikalingo delsimo, nedarant neigiamo 
poveikio atitinkamų trečiųjų šalių piliečių 
teisėms, sprendimo grąžinti vykdymas 
neturėtų būti automatiškai sustabdomas tais 
atvejais, kai pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, jau visapusiškai 
įvertintas pagal Europos tarptautinės 
teisės aktus ir teismine gynyba jau 
veiksmingai pasinaudota per prieglobsčio 
procedūrą prieš priimant atitinkamą 
sprendimą grąžinti, dėl kurio pateiktas 
skundas, nebent atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio padėtis būtų pasikeitusi;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimą grąžinti galima laikinai sustabdyti, tik jeigu nustatyta visa grąžinimo principo 
draudimo taikymo sritis. Dėl reikalavimo, kad padėtis būtų „iš esmės“ pakeitusi, teisminėms 
institucijoms kyla pernelyg didelių sunkumų ir pavojus, kad individualūs atvejai nebus 
tinkamai išnagrinėti ir taip bus negrįžtamai pažeistas negrąžinimo principas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, paprašę turėtų gauti nemokamą 
reikalingą teisinę pagalbą. Nacionalinės 
teisės aktuose turėtų būti nustatytas 
sąrašas atvejų, kuriais teisinė pagalba 
laikoma reikalinga;

(21) asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, turėtų gauti nemokamą reikalingą 
teisinę pagalbą. Nacionalinės teisės aktais 
turėtų būti numatyta teisinė pagalba;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 7 straipsniu. Tai vienas iš svarbiausių galimybės susipažinti su 
informacija ir trečiųjų šalių piliečių teisių aspektas.

Pakeitimas 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, paprašę turėtų gauti nemokamą 
reikalingą teisinę pagalbą. Nacionalinės 
teisės aktuose turėtų būti nustatytas sąrašas 
atvejų, kuriais teisinė pagalba laikoma 
reikalinga;

(21) asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, aiškiai paprašę turėtų gauti 
nemokamą reikalingą teisinę pagalbą. 
Nacionalinės teisės aktuose turėtų būti 
nustatytas sąrašas atvejų, kuriais teisinė 
pagalba laikoma reikalinga;

Or. fr

Pakeitimas 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, paprašę turėtų gauti nemokamą 
reikalingą teisinę pagalbą. Nacionalinės 
teisės aktuose turėtų būti nustatytas sąrašas 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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atvejų, kuriais teisinė pagalba laikoma 
reikalinga;

Or. it

Pakeitimas 236
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, paprašę turėtų gauti nemokamą 
reikalingą teisinę pagalbą. Nacionalinės 
teisės aktuose turėtų būti nustatytas 
sąrašas atvejų, kuriais teisinė pagalba 
laikoma reikalinga;

(21) asmenys, neturintys pakankamai 
lėšų, turėtų gauti nemokamą teisinę 
pagalbą. Nacionalinės teisės aktuose turėtų 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis būtų 
galima gauti teisinę pagalbą;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 40 konstatuojamosios dalies dėl 
priemonių, kurios būtinos veiksmingam šios direktyvos įgyvendinimui užtikrinti, 7 straipsnio, 
kuriame numatyta trečiųjų šalių piliečių teisė būti informuojamiems grąžinimo procedūrų 
metu, ir 14 straipsnio dėl grąžinimo valdymo pakeitimų.

Pakeitimas 237
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) turėtų būti atsižvelgta į neteisėtai 
esančių trečiųjų šalių piliečių, kurie dar 
negali būti išsiųsti, padėtį. Jų minimalių 
poreikių tenkinimo sąlygos turėtų būti 
apibrėžtos pagal nacionalinės teisės aktus. 
Siekdami įrodyti savo specifinę padėtį 
administracinės kontrolės ar patikrinimų 
atveju, šie asmenys turėtų gauti jų 

(22) neteisėtai esantys trečiųjų šalių 
piliečiai, kurie dar negali būti išsiųsti, 
turėtų būti saugiai sulaikyti, kol bus 
repatrijuoti, kad būtų galima patenkinti jų 
minimalius poreikius ir prieglobsčio 
sistema galėtų teisingai ir veiksmingai 
veikti;
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padėties raštišką patvirtinimą. Valstybės 
narės turėtų galėti savo nuožiūra nustatyti 
raštiško patvirtinimo formą ir formatą, ir 
taip pat turėtų galėti jį įtraukti į pagal šią 
direktyvą priimamus sprendimus, 
susijusius su grąžinimu;

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamas nuo 18 konstatuojamosios dalies, kurioje nurodyta, kad 
apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatų laukiantys prašytojai turi būti saugiai sulaikyti.

Pakeitimas 238
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) turėtų būti atsižvelgta į neteisėtai 
esančių trečiųjų šalių piliečių, kurie dar 
negali būti išsiųsti, padėtį. Jų minimalių 
poreikių tenkinimo sąlygos turėtų būti 
apibrėžtos pagal nacionalinės teisės aktus. 
Siekdami įrodyti savo specifinę padėtį 
administracinės kontrolės ar patikrinimų 
atveju, šie asmenys turėtų gauti jų padėties 
raštišką patvirtinimą. Valstybės narės 
turėtų galėti savo nuožiūra nustatyti 
raštiško patvirtinimo formą ir formatą, ir 
taip pat turėtų galėti jį įtraukti į pagal šią 
direktyvą priimamus sprendimus, 
susijusius su grąžinimu;

(22) bet kuriuo atveju turėtų būti 
atsižvelgta į neteisėtai esančių trečiųjų 
šalių piliečių padėtį. Jų tinkamo ir oraus 
poreikių tenkinimo sąlygos turėtų būti 
apibrėžtos pagal nacionalinės teisės aktus, 
o valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę įteisinti jų buvimą remdamosi 
esamais ryšiais su valstybe nare. Siekdami 
įrodyti savo specifinę padėtį 
administracinės kontrolės ar patikrinimų 
atveju, šie asmenys turėtų gauti jų padėties 
raštišką patvirtinimą. Valstybės narės 
turėtų galėti savo nuožiūra nustatyti 
raštiško patvirtinimo formą ir formatą, ir 
taip pat turėtų galėti jį įtraukti į pagal šią 
direktyvą priimamus sprendimus, 
susijusius su grąžinimu;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimų.
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Pakeitimas 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Siekdami įrodyti savo specifinę 
padėtį administracinės kontrolės ar 
patikrinimų atveju, šie asmenys turėtų 
gauti jų padėties raštišką patvirtinimą. Jų 
minimalių poreikių tenkinimo sąlygos 
turėtų būti apibrėžtos pagal nacionalinės 
teisės aktus. Siekdami įrodyti savo 
specifinę padėtį administracinės kontrolės 
ar patikrinimų atveju, šie asmenys turėtų 
gauti jų padėties raštišką patvirtinimą. 
Valstybės narės turėtų galėti savo nuožiūra 
nustatyti raštiško patvirtinimo formą ir 
formatą, ir taip pat turėtų galėti jį įtraukti į 
pagal šią direktyvą priimamus sprendimus, 
susijusius su grąžinimu;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 240
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) priverstinių priemonių taikymas 
turėtų priklausyti nuo proporcingumo ir 
veiksmingumo principų, atsižvelgiant į 
priemones, kurių imamasi, ir siekiamus 
tikslus. Turėtų būti numatytos minimalios 
apsaugos priemonės, taikomos 
priverstiniam grąžinimui, atsižvelgiant į 
Tarybos sprendimą 2004/573/EB13. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama 

(23) priverstinių priemonių taikymas 
turėtų būti uždraustas. Jei valstybės narės 
priima tokias priemones, jų taikymas 
priklausyti nuo proporcingumo ir būtinumo 
principų;



AM\1214327LT.docx 77/346 PE658.738v01-00

LT

galimybė pasinaudoti įvairiomis 
galimybėmis stebėti priverstinį grąžinimą;
_________________
13 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
sprendimas 2004/573/EB dėl jungtinių 
skrydžių organizavimo, iš dviejų ar 
daugiau valstybių narių teritorijos 
išsiunčiant trečiųjų šalių piliečius, kurių 
atžvilgiu priimti atskiri įsakymai dėl 
išsiuntimo (OL L 261, 2004 8 6, p. 28).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su 4 konstatuojamosios dalies pakeitimais.

Pakeitimas 241
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) nacionalinėms grąžinimo 
priemonėms turėtų būti suteiktas Europos 
masto poveikis nustatant draudimą 
atvykti, kuriuo uždraudžiama atvykti į 
visų valstybių narių teritoriją ir būti joje. 
Draudimo atvykti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes 
ir paprastai neturėtų būti ilgesnis nei 
penkeri metai. Ypač turėtų būti 
atsižvelgiama į tuos atvejus, kai dėl 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio jau 
priimtas daugiau kaip vienas sprendimas 
grąžinti ar duotas įsakymas išsiųsti, ar 
kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
atvyko į valstybės narės teritoriją 
draudimo atvykti laikotarpiu;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su 4 konstatuojamosios dalies pakeitimais.

Pakeitimas 242
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) nacionalinėms grąžinimo 
priemonėms turėtų būti suteiktas Europos 
masto poveikis nustatant draudimą atvykti, 
kuriuo uždraudžiama atvykti į visų 
valstybių narių teritoriją ir būti joje. 
Draudimo atvykti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes ir 
paprastai neturėtų būti ilgesnis nei penkeri 
metai. Ypač turėtų būti atsižvelgiama į 
tuos atvejus, kai dėl atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio jau priimtas daugiau kaip 
vienas sprendimas grąžinti ar duotas 
įsakymas išsiųsti, ar kad atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis atvyko į valstybės 
narės teritoriją draudimo atvykti 
laikotarpiu;

(24) nacionalinėms grąžinimo 
priemonėms turėtų būti suteiktas Europos 
masto poveikis nustatant draudimą atvykti, 
kuriuo uždraudžiama atvykti į visų 
valstybių narių teritoriją ir būti joje. 
Draudimo sugrįžti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes ir 
neturėtų būti ne trumpesnis nei 20 metų. 
Ypač turėtų būti atsižvelgiama į 
sunkinančias aplinkybės, t. y., kai dėl 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio jau 
priimtas daugiau kaip vienas sprendimas 
grąžinti ar duotas įsakymas išsiųsti, ar kad 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis atvyko 
į valstybės narės teritoriją draudimo atvykti 
laikotarpiu;

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 14 konstatuojamąja dalimi dėl trečiųjų šalių piliečių reintegracijos. 
Juo užkertamas kelias antriems ar tretiems bandymams atvykti praėjus nedaug laiko po 
pirmosios reintegracijos, kuriai teikta pagalba.

Pakeitimas 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(24) nacionalinėms grąžinimo 
priemonėms, turėtų būti suteiktas Europos 
masto poveikis nustatant draudimą atvykti, 
kuriuo uždraudžiama atvykti į visų 
valstybių narių teritoriją ir būti joje. 
Draudimo atvykti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes ir 
paprastai neturėtų būti ilgesnis nei penkeri 
metai. Ypač turėtų būti atsižvelgiama į tuos 
atvejus, kai dėl atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio jau priimtas daugiau kaip vienas 
sprendimas grąžinti ar duotas įsakymas 
išsiųsti, ar kad atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis atvyko į valstybės narės teritoriją 
draudimo atvykti laikotarpiu;

(24) nacionalinėms grąžinimo 
priemonėms, turėtų būti suteiktas Europos 
masto poveikis nustatant draudimą atvykti, 
kuriuo uždraudžiama atvykti į visų 
valstybių narių teritoriją ir būti joje. 
Draudimo atvykti laikotarpis turėtų būti 
nustatomas kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas susijusias aplinkybes ir 
paprastai neturėtų būti ilgesnis nei dešimt 
metų. Ypač turėtų būti atsižvelgiama į tuos 
atvejus, kai dėl atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio jau priimtas daugiau kaip vienas 
sprendimas grąžinti ar duotas įsakymas 
išsiųsti, ar kad atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis atvyko į valstybės narės teritoriją 
draudimo atvykti laikotarpiu;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 1 pakeitimu, skirtu nustatyti labiau subalansuotą Europos migracijos 
politiką.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, gali 
būti tikslinga nustatyti draudimą atvykti, 
kad būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais, 
atlikus individualų vertinimą ir taikant 
proporcingumo principą, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą atvykti, 
nepriimdama sprendimo grąžinti, kad 
nebūtų atidedamas atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio išvykimas;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šešėlinei pranešėjai šis pakeitimas neatrodo aktualus. Neatrodo produktyvu bausti žmones, 
kurie savanoriškai išvyksta iš ES.  Šis pakeitimas yra susijęs su 13 straipsnio pakeitimu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, gali 
būti tikslinga nustatyti draudimą atvykti, 
kad būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais, 
atlikus individualų vertinimą ir taikant 
proporcingumo principą, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą atvykti, 
nepriimdama sprendimo grąžinti, kad 
nebūtų atidedamas atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio išvykimas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl tokio galimo draudimo atvykti gali sumažėti šalyje neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių pasiryžimas išvykti savanoriškai. Iš tiesų jie gali būti mažiau nusiteikę išvykti, jeigu 
jie žinos, kad jiems gresia draudimas atvykti su visais savo padariniais.

Pakeitimas 246
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, gali 

(25) draudimo atvykti niekada 
nereikėtų nustatyti remiantis vien tuo, kad 
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būti tikslinga nustatyti draudimą atvykti, 
kad būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais, 
atlikus individualų vertinimą ir taikant 
proporcingumo principą, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą atvykti, 
nepriimdama sprendimo grąžinti, kad 
nebūtų atidedamas atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio išvykimas;

asmuo šalyje yra neteisėtai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, gali 
būti tikslinga nustatyti draudimą atvykti, 
kad būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais, 
atlikus individualų vertinimą ir taikant 
proporcingumo principą, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą atvykti, 
nepriimdama sprendimo grąžinti, kad 
nebūtų atidedamas atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio išvykimas;

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, būtina 
nustatyti draudimą atvykti, kad būtų 
išvengta pakartotinio atvykimo ateityje ir 
taip būtų sumažinta neteisėtos imigracijos 
rizika. kompetentinga institucija nustato 
draudimą atvykti, nepriimdama sprendimo 
grąžinti, kad nebūtų atidedamas atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio išvykimas;

Or. fr

Pakeitimas 248
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, gali būti 
tikslinga nustatyti draudimą atvykti, kad 
būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais, 
atlikus individualų vertinimą ir taikant 
proporcingumo principą, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą atvykti, 
nepriimdama sprendimo grąžinti, kad 
nebūtų atidedamas atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio išvykimas;

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, gali būti 
tikslinga nustatyti draudimą atvykti, kad 
būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais 
kompetentinga institucija gali nustatyti 
draudimą atvykti, nepriimdama sprendimo 
grąžinti, kad nebūtų atidedamas atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio išvykimas;

Or. fr

Pakeitimas 249
Milan Uhrík

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, gali 
būti tikslinga nustatyti draudimą atvykti, 
kad būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais, 
atlikus individualų vertinimą ir taikant 
proporcingumo principą, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą atvykti, 
nepriimdama sprendimo grąžinti, kad 
nebūtų atidedamas atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio išvykimas;

(25) kai neteisėtai esantis trečiosios 
šalies pilietis nustatomas jam išvykstant 
patikrinimų prie išorės sienų metu, jiems 
bus nustatytas draudimas atvykti, kad 
būtų išvengta pakartotinio atvykimo 
ateityje ir taip būtų sumažinta neteisėtos 
imigracijos rizika. Pagrįstais atvejais, 
atlikus individualų vertinimą ir taikant 
proporcingumo principą, kompetentinga 
institucija gali nustatyti draudimą atvykti, 
nepriimdama sprendimo grąžinti, kad 
nebūtų atidedamas atitinkamo trečiosios 
šalies piliečio išvykimas;

Or. sk

Pakeitimas 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) sulaikymo taikymas išsiuntimo 
tikslu turėtų atitikti proporcingumo 
principą priemonių, kurių imamasi, ir 
siekiamų tikslų atžvilgiu. Sulaikymas yra 
pateisinamas tik tada, kai rengiamasi 
grąžinimui arba išsiuntimo procesui, ir jei 
švelnesnių priverstinių priemonių 
nepakaktų;

(27) sulaikymo taikymas išsiuntimo 
tikslu turėtų būti laikomas kraštutine 
priemone ir atitikti proporcingumo 
principą priemonių, kurių imamasi, ir 
siekiamų tikslų atžvilgiu. Visų pirma 
turėtų būti įgyvendinamos alternatyvios 
sulaikymui priemonės. Neturėtų būti 
galima sulaikyti nelydimų nepilnamečių 
ar šeimų su nepilnamečiais vaikais. 
Sulaikymas yra pateisinamas tik tada, kai 
rengiamasi grąžinimui arba išsiuntimo 
procesui, ir jei švelnesnių priverstinių 
priemonių nepakaktų;

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis glaudžiai susijęs su šios direktyvos 28, 29 ir 30 
konstatuojamosiose dalyse ir 18, 19 ir 20 straipsniuose pateiktais pakeitimais.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) sulaikymo taikymas išsiuntimo 
tikslu turėtų atitikti proporcingumo 
principą priemonių, kurių imamasi, ir 
siekiamų tikslų atžvilgiu. Sulaikymas yra 
pateisinamas tik tada, kai rengiamasi 
grąžinimui arba išsiuntimo procesui, ir jei 
švelnesnių priverstinių priemonių 
nepakaktų;

(27) sulaikymo taikymas išsiuntimo 
tikslu turėtų atitikti proporcingumo 
principą priemonių, kurių imamasi, ir 
siekiamų tikslų atžvilgiu. Tačiau, 
atsižvelgiant į neteisėtą grąžintinų 
asmenų buvimą valstybėje, bet kuriuo 
atveju tik valstybės narės gali taikyti 
sulaikymą;

Or. fr



PE658.738v01-00 84/346 AM\1214327LT.docx

LT

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas 18 straipsnio 5 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumui užtikrinti.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) sulaikymo taikymas išsiuntimo 
tikslu turėtų atitikti proporcingumo 
principą priemonių, kurių imamasi, ir 
siekiamų tikslų atžvilgiu. Sulaikymas yra 
pateisinamas tik tada, kai rengiamasi 
grąžinimui arba išsiuntimo procesui, ir jei 
švelnesnių priverstinių priemonių 
nepakaktų;

(27) sulaikymo taikymas išsiuntimo 
tikslu turėtų būti ribotas, visada taikomas 
kaip kraštutinė priemonė ir atitikti 
proporcingumo principą priemonių, kurių 
imamasi, ir siekiamų tikslų atžvilgiu. 
Sulaikymas yra pateisinamas tik tada, kai 
rengiamasi grąžinimui arba išsiuntimo 
procesui, ir jei švelnesnių priverstinių 
priemonių nepakaktų;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 18 straipsniu. Sulaikymas niekada neturėtų būti automatinis, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad jis labiau žalingas nei naudingas.

Pakeitimas 253
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) sulaikymo taikymas išsiuntimo 
tikslu turėtų atitikti proporcingumo 
principą priemonių, kurių imamasi, ir 
siekiamų tikslų atžvilgiu. Sulaikymas yra 
pateisinamas tik tada, kai rengiamasi 
grąžinimui arba išsiuntimo procesui, ir jei 
švelnesnių priverstinių priemonių 

(27) visais atvejais reikėtų vengti 
laisvės atėmimo ir jokiu atveju nereikėtų 
jo taikyti uždarose erdvėse. Jei valstybė 
narė nusprendžia įgyvendinti grąžinimo 
politiką, visada reikėtų įgyvendinti 
sulaikymo alternatyvas, visų pirma, 
nekardomąsias ir dalyvavimu grindžiamas 
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nepakaktų; priemones bendruomenėje;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 18 straipsnio dėl sulaikymo ir 
28 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 254
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti 
arba kai atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui;

(28) siekiant užtikrinti, kad įgyvendinti 
grąžinimo politiką nusprendusios 
valstybės narės laikytųsi pagrindinių 
teisių apsaugos priemonių, šia direktyva 
reikėtų tas valstybes nares įpareigoti 
vykdant grąžinimo procedūrą taikyti 
sulaikymo alternatyvas ir nustatyti 
išsamias ir teisėmis pagrįstas priežastis, 
kuriomis remiantis išimtinai sulaikomas 
trečiosios šalies pilietis, ir sistemingai 
nebetaikyti sulaikymo uždarose erdvėse. 
Sulaikymas jokiu atveju neturėtų būti 
taikomas pažeidžiamiems asmenims. 
Kadangi sulaikymas daro ypač žalingą 
fizinį ir psichologinį poveikį vaikams – 
nesvarbu, ar jie būtų nelydimi, ar atskirti 
nuo šeimos, ar kartu su ja – jie arba jų 
tėvai ir juos lydintys įprastiniai 
pagrindiniai globėjai neturėtų būti 
sulaikomi. Sulaikymas niekada labiausiai 
neatitinka vaiko interesų;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 27 ir 40 konstatuojamųjų dalių ir 18 
straipsnio pakeitimų.
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Pakeitimas 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui;

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui. 
Nelydimi arba nuo šeimos atskirti ir su 
šeimomis esantys vaikai nėra sulaikomi ir 
valstybės narės numato tinkamas 
alternatyvas sulaikymui, atitinkančias 
2016 m. rugsėjo 19 d. Niujorko 
deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų;

Or. en

Pakeitimas 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui;

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui, 
ypač jei jis priklauso teroristų ar sunkius 
nusikaltimus vykdančių nusikaltėlių 
tinklui. Ši nuostata taip pat turėtų būti 
taikoma 16–18 m. amžiaus 
nepilnamečiams, kurie ne kartą yra 
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įvykdę nusikalstamą veiką, kas įrodo, kad 
jie nenori laikytis įstatymų;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui;

(28) sulaikymas gali būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų privalėti taikyti sulaikymo, tačiau jos turėtų turėti tokią galimybę. 
Kadangi tai brangiai kainuoja tiek valstybėms narėms, tiek trečiosios šalies piliečiui tiek 
finansiniu požiūriu, tiek atsižvelgiant į pagrindines teises, sulaikymo taikymas neturėtų būti 
numatytasis pasirinkimas. Naujoji Komisijos pateikta priežastis nėra pakankamai konkreti. Su 
ja galima kovoti pasitelkiant esamus baudžiamuosius ir administracinius teisės aktus.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti 

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus arba kai atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
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arba kai atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba nacionaliniam 
saugumui;

nacionaliniam saugumui;

Or. en

Pagrindimas

NVO ir tarptautinių organizacijų teigimu, nėra jokių įrodymų, kad veiksmingų išsiuntimų 
sėkmingumas priklauso nuo ilgesnės sulaikymo trukmės. Šis pakeitimas susijęs su 18 
straipsniu.

Pakeitimas 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti 
arba kai atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba nacionaliniam 
saugumui;

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kaip apibrėžta šioje 
direktyvoje, arba kai atitinkamas trečiosios 
šalies pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui arba nacionaliniam 
saugumui;

Or. it

Pakeitimas 260
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 

(28) sulaikymas kaskart turėtų būti 
taikomas atsižvelgiant į atskirą kiekvieno 
atvejo vertinimą, kai yra pasislėpimo 
pavojus, kai trečiosios šalies pilietis vengia 
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išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui;

rengtis grąžinimo ar išsiuntimo procesui ar 
trukdo jį atlikti arba kai atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui;

(28) sulaikymas turėtų būti taikomas, kai 
yra pasislėpimo pavojus, kai trečiosios 
šalies pilietis nebendradarbiauja visuose 
išsiuntimo proceso etapuose, vengia 
rengtis grąžinimo ar išsiuntimo procesui ar 
trukdo jį atlikti arba kai atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis kelia pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui;

Or. fr

Pagrindimas

Nesant Šengeno erdvės valstybių sienų, būtina taikyti privalomą visiškai 
nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių piliečių sulaikymą, siekiant išvengti neleistino antrinio 
judėjimo į kitas valstybes nares ir padidinti sprendimų grąžinti veiksmingumą. Be to, tai yra 
atgrasymo priemonė, kuria siekiama atgrasyti potencialius imigrantus nuo neteisėtos 
imigracijos, nes jie žino, kad dažniausiai bus sulaikyti.

Pakeitimas 262
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(28) sulaikymas turėtų būti taikomas 
atskirai įvertinus kiekvieną atvejį, kai yra 
pasislėpimo pavojus, kai trečiosios šalies 
pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui;

(28) sulaikymas turėtų būti numatytasis 
pasirinkimas, visų pirma tais atvejais, kai 
yra pasislėpimo pavojus, kai trečiosios 
šalies pilietis vengia rengtis grąžinimo ar 
išsiuntimo procesui ar trukdo jį atlikti arba 
kai atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui;

Or. nl

Pagrindimas

Sulaikymas turėtų būti taisyklė ir ta taisyklė visų pirma turėtų būti taikoma, kai atitinkamas 
prašytojas nebendradarbiauja.

Pakeitimas 263
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) siekiant kovoti su prekyba vaikais 
ir apgaulingu pripažinimu vaiku, kai 
pagal nacionalinę teisę numatytas 
nepilnamečių sulaikymas, nesulaikymas, 
nesvarbu ar paties vaiko, jo šeimos ar jų 
aplinkos asmenų, negali būti 
pateisinamas vien vaiko interesu;

Or. fr

Pakeitimas 264
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad 

(29) atsižvelgiant į tai, kad sulaikymą 
gali skirti tik administracinė arba teisminė 
institucija ir jis pateisinamas tik tuo 
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būtų užtikrintas grąžinimo įvykdymas, 
turėtų būti nustatytas maksimalus trijų–
šešių mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį 
būtų galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

atveju, kai yra įrodymais pagrįstas 
pasislėpimo pavojus, nustatytas atlikus 
individualų vertinimą, teisminė institucija 
per pagrįstą laiką turėtų periodiškai 
peržiūrėti, ar trečiosios šalies piliečio 
sulaikymas kiekvienu atskiru atveju yra 
būtinas ir proporcingas. Maksimalus 
sulaikymo laikotarpis turėtų būti dvi 
savaitės ir jį daugiausia vieną kartą turėtų 
būti galima pratęsti ne ilgesniam kaip 
dviejų savaičių laikotarpiui, jeigu tai 
būtina ir proporcinga siekiant tinkamai 
užbaigti grąžinimo procedūras, nedarant 
poveikio nustatytoms apsaugos 
priemonėms, kuriomis užtikrinama, kad 
sulaikymas būtų grindžiamas teisėmis ir 
nebūtų savavališkas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad 
būtų užtikrintas grąžinimo įvykdymas, 
turėtų būti nustatytas maksimalus trijų–
šešių mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį 
būtų galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

(29) turėtų būti nustatytas maksimalus 
trijų mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį 
būtų galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms kad 
sulaikymas būtų taikomas tik kai būtina ir 
proporcinga ir tol, kol vykdomas 
pasiruošimas išsiuntimui. Šį laikotarpį 
galima pratęsti daugiausia du kartus ne 
ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui, 
prieš kiekvieną iš jų turi būti vykdoma 
teisminė priežiūra ir tai taikoma tik tais 
atvejais, kai, nepaisant visų pagrįstų 
valstybės narės valdžios institucijų 
pastangų, tikėtina, kad išsiuntimo 
procedūra užtruks ilgiau dėl atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio 
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nebendradarbiavimo;

Or. en

Pagrindimas

Kaip matyti iš įvairių šaltinių, įskaitant EP poveikio vertinimą, vis ilgesni sulaikymo 
laikotarpiai turi ribotą poveikį veiksmingam grąžinimui. Atsižvelgiant į didelę žmogaus teisių 
pažeidimų grėsmę, gali būti taikomas ilgesnis sulaikymas, tačiau tik tais atvejais, kai 
vykdoma nuolatinė teisminė priežiūra.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–šešių 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas 
būtų taikomas tik kai būtina ir 
proporcinga ir tol, kol vykdomas 
pasiruošimas išsiuntimui;

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–šešių 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas 18 straipsnio 5 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumui užtikrinti.

Pakeitimas 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–šešių 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–šešių 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti tik vieną kartą ne 
ilgesniam kaip dar šešių mėnesių 
laikotarpiui, kad būtų suteikta pakankamai 
laiko grąžinimo procedūroms tinkamai 
užbaigti, nedarant poveikio nustatytoms 
apsaugos priemonėms, kuriomis 
užtikrinama, kad sulaikymas būtų taikomas 
tik kai būtina ir proporcinga ir tol, kol 
vykdomas pasiruošimas išsiuntimui;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad 
būtų užtikrintas grąžinimo įvykdymas, 
turėtų būti nustatytas maksimalus trijų–
šešių mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį 
būtų galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

(29) maksimalus sulaikymo laikotarpis 
turėtų būti du mėnesiai, o jį būtų galima 
pratęsti ne daugiau kaip du kartus 
(daugiausia iki šešių mėnesių), kad būtų 
suteikta pakankamai laiko grąžinimo 
procedūroms tinkamai užbaigti, nedarant 
poveikio nustatytoms apsaugos 
priemonėms, kuriomis užtikrinama, kad 
sulaikymas būtų taikomas tik kai būtina ir 
proporcinga ir tol, kol vykdomas 
pasiruošimas išsiuntimui;

Or. en
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Pagrindimas

NVO ir tarptautinių organizacijų teigimu, nėra jokių įrodymų, kad veiksmingų išsiuntimų 
sėkmingumas priklauso nuo ilgesnės sulaikymo trukmės. Šis pakeitimas susijęs su 18 
straipsniu.

Pakeitimas 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–šešių 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–dvylikos 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti, kad būtų suteikta 
pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

Or. en

Pakeitimas 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–šešių 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti, kad būtų suteikta 

(29) atsižvelgiant į tai, kad maksimalus 
sulaikymo laikotarpis kai kuriose 
valstybėse narėse nepakankamas, kad būtų 
užtikrintas grąžinimo įvykdymas, turėtų 
būti nustatytas maksimalus trijų–dvylikos 
mėnesių sulaikymo laikotarpis, kurį būtų 
galima pratęsti, kad būtų suteikta 
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pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

pakankamai laiko grąžinimo procedūroms 
tinkamai užbaigti, nedarant poveikio 
nustatytoms apsaugos priemonėms, 
kuriomis užtikrinama, kad sulaikymas būtų 
taikomas tik kai būtina ir proporcinga ir 
tol, kol vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui;

Or. fr

Pakeitimas 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) jei įsakymas sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį išduotas taikant 
administracinę procedūrą, teismas, 
atsakingas už to sprendimo teisėtumo 
įvertinimą, gali atsižvelgti į visus 
susijusius faktus, įrodymus ir pastabas, 
kuriuos šalys gali pateikti tam teismui;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti trukdoma nustatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas ir baudžiamąsias sankcijas, 
įskaitant įkalinimą, už migracijos 
taisyklių pažeidimus, jei tokios sankcijos 
suderinamos su šios direktyvos tikslais, 
netrukdo taikyti šios direktyvos ir visiškai 
atitinka pagrindines teises;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas nepatenka į taikymo sritį.

Pakeitimas 273
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti trukdoma nustatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas ir baudžiamąsias sankcijas, 
įskaitant įkalinimą, už migracijos 
taisyklių pažeidimus, jei tokios sankcijos 
suderinamos su šios direktyvos tikslais, 
netrukdo taikyti šios direktyvos ir visiškai 
atitinka pagrindines teises;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti trukdoma nustatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas ir baudžiamąsias sankcijas, 
įskaitant įkalinimą, už migracijos 
taisyklių pažeidimus, jei tokios sankcijos 
suderinamos su šios direktyvos tikslais, 
netrukdo taikyti šios direktyvos ir visiškai 
atitinka pagrindines teises;

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti trukdoma nustatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas ir baudžiamąsias sankcijas, 
įskaitant įkalinimą, už migracijos taisyklių 
pažeidimus, jei tokios sankcijos 
suderinamos su šios direktyvos tikslais, 
netrukdo taikyti šios direktyvos ir visiškai 
atitinka pagrindines teises;

(30) šia direktyva valstybės narės 
skatinamos nustatyti veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas sankcijas ir 
baudžiamąsias sankcijas, įskaitant 
įkalinimą, už migracijos taisyklių 
pažeidimus, ypač kalbant apie asmenis, 
kuriems paskelbtas nuosprendis už 
terorizmą, organizuotą nusikalstamumą ir 
sunkius nusikaltimus, pvz., 
išprievartavimą, jei tokios sankcijos 
suderinamos su šios direktyvos tikslais, 
netrukdo taikyti šios direktyvos ir visiškai 
atitinka pagrindines teises;

Or. en

Pakeitimas 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) šia direktyva valstybėms narėms 
neturėtų būti trukdoma nustatyti 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas 
sankcijas ir baudžiamąsias sankcijas, 
įskaitant įkalinimą, už migracijos taisyklių 
pažeidimus, jei tokios sankcijos 
suderinamos su šios direktyvos tikslais, 
netrukdo taikyti šios direktyvos ir visiškai 
atitinka pagrindines teises;

(30) šia direktyva valstybėms narėms 
netrukdoma nustatyti veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas sankcijas ir 
baudžiamąsias sankcijas, įskaitant baudas 
ir įkalinimą, už migracijos taisyklių 
pažeidimus, jei tokios sankcijos 
suderinamos su šios direktyvos tikslais, 
netrukdo taikyti šios direktyvos ir visiškai 
atitinka pagrindines teises;

Or. fr
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Pakeitimas 277
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) su sulaikytais trečiųjų šalių 
piliečiais turėtų būti elgiamasi humaniškai 
ir gerbiant jų orumą, pagrindines jų teises 
ir laikantis tarptautinės bei nacionalinės 
teisės. Nedarant poveikio teisėsaugos 
institucijų vykdomam pirminiam 
sulaikymui, kuris reglamentuojamas 
nacionalinės teisės aktais, sulaikymas 
paprastai turėtų būti vykdomas 
specialiuose sulaikymo centruose;

(31) su trečiųjų šalių piliečiais turėtų 
būti elgiamasi humaniškai ir gerbiant jų 
orumą, pagrindines jų teises ir laikantis 
tarptautinės bei nacionalinės teisės. 
Nedarant poveikio teisėsaugos institucijų 
vykdomam pirminiam sulaikymui, kuris 
reglamentuojamas nacionalinės teisės 
aktais, trečiųjų šalių piliečiai, kurie, kaip 
nustatyta, šalyje yra neteisėtai, paprastai 
turėtų būti laikomi atviruose priėmimo 
centruose valstybėms narėms nagrinėjant 
galimybę įteisinti jų buvimą remiantis 
esamais ryšiais su valstybe nare;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 278
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) su sulaikytais trečiųjų šalių 
piliečiais turėtų būti elgiamasi humaniškai 
ir gerbiant jų orumą, pagrindines jų teises 
ir laikantis tarptautinės bei nacionalinės 
teisės. Nedarant poveikio teisėsaugos 
institucijų vykdomam pirminiam 
sulaikymui, kuris reglamentuojamas 
nacionalinės teisės aktais, sulaikymas 
paprastai turėtų būti vykdomas 
specialiuose sulaikymo centruose;

(31) su sulaikytais trečiųjų šalių 
piliečiais visose ES valstybėse narėse 
turėtų būti elgiamasi vienodai humaniškai 
ir gerbiant jų orumą, pagrindines jų teises 
ir laikantis tarptautinės bei nacionalinės 
teisės. Nedarant poveikio teisėsaugos 
institucijų vykdomam pirminiam 
sulaikymui, kuris reglamentuojamas 
nacionalinės teisės aktais, sulaikymas 
paprastai turėtų būti vykdomas 
specialiuose sulaikymo centruose;
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Or. ro

Pakeitimas 279
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) vaiko teisės taikomos ir nelydimų 
vaikų, ir nuo šeimos atskirtų vaikų, ir 
vaikų šeimoje atvejais. Kalbant apie 
šeimas, valstybės narės turėtų paisyti 
kiekvieno vaiko šeimoje teisių ir jų teisių į 
privatų ir šeimos gyvenimą bei jas saugoti, 
be to, jos turėtų visapusiškai atsižvelgti į 
vaiko saugumą šeimoje. Turėtų būti 
įgyvendinta tinkama priežiūros ir 
apgyvendinimo tvarka, kad vaikai ir 
šeimos galėtų kartu gyventi 
bendruomenėje. Vaikų nereikėtų atskirti 
nuo tėvų. Laikantis šeimos vientisumo ir 
vaiko interesų principų, šeimos neturėtų 
būti laikomos kartu, jei kyla pavojus vaiko 
saugumui. Jokiu atveju nereikėtų 
priverstinai grąžinti vaikų. Vaikams ir 
šeimoms turėtų būti išduodami 
dokumentai, kuriuose nurodoma, kad jų 
atžvilgiu pradėta procedūra ir kad jiems 
netaikomas sulaikymas. Vaikams ir 
tėvams turėtų būti užtikrinama galimybė 
naudotis švietimo, sveikatos priežiūros ir 
kitomis paslaugomis;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų. Šis 
pakeitimas taip pat glaudžiai susijęs su pasiūlytais 12 straipsnio dėl nepilnamečių grąžinimo 
ir išsiuntimo bei 20 straipsnio dėl nepilnamečių ir jų šeimų sulaikymo pakeitimais.

Pakeitimas 280
Nadine Morano, Paulo Rangel



PE658.738v01-00 100/346 AM\1214327LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) atsižvelgiant į tai, kad trečiųjų 
šalių piliečiai, sulaikyti turint tikslą juos 
išsiųsti, nėra sulaikyti kaip įtariamieji, 
padarę nusikalstamą veiką, nei kaip 
asmenys, kuriems pareikšti apkaltinamieji 
nuosprendžiai, jie neturėtų būti 
apgyvendinti kartu su paprastais kaliniais. 
Jų atskyrimas gali būti užtikrintas ir šiuos 
trečiųjų šalių piliečius apgyvendinant 
specialiai tam tikslui skirtose ir tik tam 
naudojamose kalėjimų dalyse;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 4 konstatuojamąja dalimi ir leidžia pabrėžti konkretų neteisėtai 
šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių ypatumą. Be to, šis pakeitimas glaudžiai susijęs su 
19 straipsnio 1 dalimi.

Pakeitimas 281
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) valstybių narių pareiga gerbti ir 
saugoti vaikų ir šeimų teises taip pat gali 
apimti galimybę už Europos Sąjungos 
ribų esančiose trečiosiose šalyse suvesti 
vaikus su jų tėvais arba atvirkščiai;

Or. en

Pakeitimas 282
Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) padėti nelydimiems ir atskirtiems 
vaikams turėtų būti paskiriamas 
nepriklausomas ir kvalifikuotas globėjas, 
turintis būtinos praktinės patirties ir išėjęs 
būtinus mokymus, kuris užtikrintų, kad 
būtų visapusiškai atsižvelgiama į vaiko 
interesus. Šiuo tikslu globėjas turėtų 
dalyvauti procedūroje, kad būtų rastas 
ilgalaikis vaiko interesus atitinkantis 
sprendimas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų. Šis 
pakeitimas taip pat glaudžiai susijęs su pasiūlytais 12 straipsnio dėl nepilnamečių grąžinimo 
ir išsiuntimo bei 20 straipsnio dėl nepilnamečių ir jų šeimų sulaikymo pakeitimais.

Pakeitimas 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nedarant poveikio valstybių narių 
galimybei netaikyti šios direktyvos 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
atvejais, kai pasienio procedūra taikoma 
pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas], 
grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius, kurių tarptautinės 
apsaugos prašymas pagal minėtą pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio atmestas, 
turėtų būti taikoma speciali pasienio 
procedūra, siekiant užtikrinti tiesioginį 
pasienio procedūrų dėl prieglobsčio ir 
grąžinimo papildomumą ir išvengti 
procedūrų spragų; Tokiais atvejais būtina 

Išbraukta.
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nustatyti konkrečias taisykles, kuriomis 
būtų užtikrintas abiejų procedūrų 
nuoseklumas bei sinergija ir išlaikytas 
viso proceso vientisumas bei 
veiksmingumas;

Or. it

Pakeitimas 284
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nedarant poveikio valstybių narių 
galimybei netaikyti šios direktyvos 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
atvejais, kai pasienio procedūra taikoma 
pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas], 
grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius, kurių tarptautinės 
apsaugos prašymas pagal minėtą pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio atmestas, 
turėtų būti taikoma speciali pasienio 
procedūra, siekiant užtikrinti tiesioginį 
pasienio procedūrų dėl prieglobsčio ir 
grąžinimo papildomumą ir išvengti 
procedūrų spragų; Tokiais atvejais būtina 
nustatyti konkrečias taisykles, kuriomis 
būtų užtikrintas abiejų procedūrų 
nuoseklumas bei sinergija ir išlaikytas 
viso proceso vientisumas bei 
veiksmingumas;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nedarant poveikio valstybių narių 
galimybei netaikyti šios direktyvos 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
atvejais, kai pasienio procedūra taikoma 
pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas], 
grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius, kurių tarptautinės 
apsaugos prašymas pagal minėtą pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio atmestas, 
turėtų būti taikoma speciali pasienio 
procedūra, siekiant užtikrinti tiesioginį 
pasienio procedūrų dėl prieglobsčio ir 
grąžinimo papildomumą ir išvengti 
procedūrų spragų; Tokiais atvejais būtina 
nustatyti konkrečias taisykles, kuriomis 
būtų užtikrintas abiejų procedūrų 
nuoseklumas bei sinergija ir išlaikytas 
viso proceso vientisumas bei 
veiksmingumas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą išbraukti 22 straipsnį, šioje naujoje redakcijoje Komisijos siūlomos 
pasienio procedūros šiuo atžvilgiu negalima tinkamai įtvirtinti teisės aktais neatsižvelgiant į 
Prieglobsčio tvarkos reglamentą. Be to, siūloma pasienio procedūra numatoma taikyti ribotas 
teises ir kyla pavojus, kad sumažės šia direktyva numatytų realių apsaugos priemonių 
poveikis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nedarant poveikio valstybių narių 
galimybei netaikyti šios direktyvos 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
atvejais, kai pasienio procedūra taikoma 
pagal Reglamentą (ES) …/… 

Išbraukta.
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[Prieglobsčio procedūrų reglamentas], 
grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius, kurių tarptautinės 
apsaugos prašymas pagal minėtą pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio atmestas, 
turėtų būti taikoma speciali pasienio 
procedūra, siekiant užtikrinti tiesioginį 
pasienio procedūrų dėl prieglobsčio ir 
grąžinimo papildomumą ir išvengti 
procedūrų spragų; Tokiais atvejais būtina 
nustatyti konkrečias taisykles, kuriomis 
būtų užtikrintas abiejų procedūrų 
nuoseklumas bei sinergija ir išlaikytas 
viso proceso vientisumas bei 
veiksmingumas;

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti nuoseklumą. Aiškumas ir nuoseklumas – tinkamiausios priemonės, 
padedančios išvengti žmogaus teisių pažeidimų. 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta 
lygiagreti tvarka tam prieštarauja. Be to, šis pakeitimas susijęs su 22 straipsniu ir jeigu 
sprendimas dėl šio klausimo nebus priimtas PPR, kuriame susistemintos visos nuostatos dėl 
pasienio procedūros ir ypač apsaugos priemonių, beveik neįmanoma iš dalies pakeisti 22 
straipsnio nesukeliant galimų pagrindinių teisių pažeidimų grėsmės.

Pakeitimas 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nedarant poveikio valstybių narių 
galimybei netaikyti šios direktyvos 
2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
atvejais, kai pasienio procedūra taikoma 
pagal Reglamentą (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas], grąžinant 
neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius, 
kurių tarptautinės apsaugos prašymas pagal 
minėtą pasienio procedūrą dėl prieglobsčio 
atmestas, turėtų būti taikoma speciali 
pasienio procedūra, siekiant užtikrinti 
tiesioginį pasienio procedūrų dėl 

(32) nedarant poveikio valstybių narių 
galimybei netaikyti šios direktyvos 
2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais 
atvejais, kai pasienio procedūra taikoma 
pagal Reglamentą (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas], grąžinant 
neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius, 
kurių tarptautinės apsaugos prašymas pagal 
minėtą pasienio procedūrą dėl prieglobsčio 
atmestas, turėtų būti taikoma speciali 
pasienio procedūra, siekiant užtikrinti 
tiesioginį pasienio procedūrų dėl 
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prieglobsčio ir grąžinimo papildomumą ir 
išvengti procedūrų spragų. Tokiais atvejais 
būtina nustatyti konkrečias taisykles, 
kuriomis būtų užtikrintas abiejų procedūrų 
nuoseklumas bei sinergija ir išlaikytas viso 
proceso vientisumas bei veiksmingumas;

prieglobsčio ir grąžinimo papildomumą ir 
išvengti procedūrų spragų. Tokiais atvejais 
būtina nustatyti konkrečias taisykles, 
kuriomis būtų užtikrintas abiejų procedūrų 
nuoseklumas bei sinergija ir išlaikytas viso 
proceso vientisumas bei veiksmingumas. 
Turi būti sudarytos sąlygos valstybėms 
narėms gauti tinkamą Sąjungos 
finansavimą, kad galėtų vykdyti būtiną 
veiklą pagal pasienio procedūrą;

Or. fr

Pakeitimas 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 
turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 289
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 
turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 
turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą išbraukti 22 straipsnį, šioje naujoje redakcijoje Komisijos siūlomos 
pasienio procedūros šiuo atžvilgiu negalima tinkamai įtvirtinti teisės aktais neatsižvelgiant į 
Prieglobsčio tvarkos reglamentą. Be to, siūloma pasienio procedūra numatoma taikyti ribotas 
teises ir kyla pavojus, kad sumažės šia direktyva numatytų realių apsaugos priemonių 
poveikis.

Pakeitimas 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 
turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

(33) Savanoriško išvykimo laikotarpis 
turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

Or. en

Pakeitimas 292
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 

(33) Savanoriško išvykimo laikotarpis 
išimtinėmis aplinkybėmis turėtų būti 
suteiktas trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
turi galiojantį kelionės dokumentą ir 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
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turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

valstybių narių institucijomis visais 
grąžinimo procedūrų etapais. Tokiais 
atvejais, siekiant išvengti pasislėpimo, 
trečiųjų šalių piliečiai iki išvykimo turėtų 
perduoti savo kelionės dokumentus 
kompetentingai institucijai;

Or. nl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dabartinė savanoriško grįžimo politika visiškai neveiksminga, 
priverstinis grąžinimas turėtų būti numatytasis pasirinkimas.

Pakeitimas 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 
turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, pagal šią procedūrą 
neturėtų būti suteikiamas savanoriško 
išvykimo laikotarpis. Tačiau savanoriško 
išvykimo laikotarpis gali būti suteiktas 
trečiųjų šalių piliečiams, kurie turi 
galiojantį kelionės dokumentą ir 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
valstybių narių institucijomis visais 
grąžinimo procedūrų etapais. Tokiais 
atvejais, siekiant išvengti pasislėpimo, 
trečiųjų šalių piliečiai iki išvykimo turėtų 
perduoti savo kelionės dokumentus 
kompetentingai institucijai;

Or. fr

Pakeitimas 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont
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Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 
turėtų būti suteiktas trečiųjų šalių 
piliečiams, kurie turi galiojantį kelionės 
dokumentą ir bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

(33) siekiant užtikrinti, kad pagal 
pasienio procedūrą vykdomas grąžinimas 
būtų veiksmingas, savanoriško išvykimo 
laikotarpis neturėtų būti suteikiamas. 
Tačiau savanoriško išvykimo laikotarpis 
gali būti suteiktas trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie turi galiojantį kelionės dokumentą ir 
visapusiškai bendradarbiauja su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Tokiais atvejais, siekiant išvengti 
pasislėpimo, trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo turėtų perduoti savo kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai;

Or. en

Pakeitimas 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant greitai išnagrinėti bylą, 
turėtų būti suteiktas maksimalus skundo 
dėl sprendimo grąžinti pateikimo terminas 
po to, kai pagal pasienio procedūrą 
priimamas ir įsigalioja sprendimas 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą;

Išbraukta.

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
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34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant greitai išnagrinėti bylą, 
turėtų būti suteiktas maksimalus skundo 
dėl sprendimo grąžinti pateikimo terminas 
po to, kai pagal pasienio procedūrą 
priimamas ir įsigalioja sprendimas 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą išbraukti 22 straipsnį, šioje naujoje redakcijoje Komisijos siūlomos 
pasienio procedūros šiuo atžvilgiu negalima tinkamai įtvirtinti teisės aktais neatsižvelgiant į 
Prieglobsčio tvarkos reglamentą. Be to, siūloma pasienio procedūra numatoma taikyti ribotas 
teises ir kyla pavojus, kad sumažės šia direktyva numatytų realių apsaugos priemonių 
poveikis.

Pakeitimas 297
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant greitai išnagrinėti bylą, 
turėtų būti suteiktas maksimalus skundo 
dėl sprendimo grąžinti pateikimo terminas 
po to, kai pagal pasienio procedūrą 
priimamas ir įsigalioja sprendimas 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(34) siekiant greitai išnagrinėti bylą, 
turėtų būti suteiktas maksimalus skundo 
dėl sprendimo grąžinti pateikimo terminas 
po to, kai pagal pasienio procedūrą 
priimamas ir įsigalioja sprendimas 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 22 straipsnio išbraukimu.

Pakeitimas 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant greitai išnagrinėti bylą, 
turėtų būti suteiktas maksimalus skundo 
dėl sprendimo grąžinti pateikimo terminas 
po to, kai pagal pasienio procedūrą 
priimamas ir įsigalioja sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą;

(34) siekiant greitai ir veiksmingai 
išnagrinėti bylą, turėtų būti suteiktas 
maksimalus skundo dėl sprendimo grąžinti 
pateikimo terminas po to, kai pagal 
pasienio procedūrą priimamas ir įsigalioja 
sprendimas atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą;

Or. fr

Pakeitimas 300
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) siekiant greitai išnagrinėti bylą, 
turėtų būti suteiktas maksimalus skundo 
dėl sprendimo grąžinti pateikimo terminas 
po to, kai pagal pasienio procedūrą 
priimamas ir įsigalioja sprendimas atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą;

(34) siekiant greitai išnagrinėti bylą, 
turėtų būti suteiktas maksimalus skundo 
dėl sprendimo grąžinti pateikimo terminas 
pateikti jį ne vėliau nei pagal pasienio 
procedūrą priimamą sprendimą atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą;
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Or. nl

Pagrindimas

Turėtų būti teikiamas tik vienas apeliacinis skundas dėl vieno administracinio akto, kuris 
apima tiek sprendimą grąžinti, tiek sprendimą atmesti tarptautinės apsaugos prašymą. 
Sąvoka, susijusi su tuo, „ar sprendimas įsigaliojo“, yra perteklinė ir vykdant procedūrą dėl 
jos kyla painiava.

Pakeitimas 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, turėtų 
turėti automatinį sustabdomąjį poveikį, 
kai yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, kai nuo sprendimo 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
priėmimo pagal pasienio procedūrą dėl 
prieglobsčio iš esmės pasikeitė atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtis arba jei 
veiksmingai nepasinaudota teise į teisinę 
gynybą dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 302
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, turėtų 
turėti automatinį sustabdomąjį poveikį, 
kai yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, kai nuo sprendimo 

Išbraukta.
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atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
priėmimo pagal pasienio procedūrą dėl 
prieglobsčio iš esmės pasikeitė atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtis arba jei 
veiksmingai nepasinaudota teise į teisinę 
gynybą dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio;

Or. nl

Pagrindimas

Kaip nurodyta pirmiau, sprendimas grąžinti ir sprendimas atmesti asmens prašymą turi būti 
to paties administracinio akto dalis. Dėl to pagrindinės šios konstatuojamosios dalies 
prielaidos yra perteklinės. Šiame tekste negrąžinimo principas pakankamai įtvirtintas.

Pakeitimas 303
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, turėtų 
turėti automatinį sustabdomąjį poveikį, 
kai yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, kai nuo sprendimo 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
priėmimo pagal pasienio procedūrą dėl 
prieglobsčio iš esmės pasikeitė atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtis arba jei 
veiksmingai nepasinaudota teise į teisinę 
gynybą dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio;

Išbraukta.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
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35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, turėtų 
turėti automatinį sustabdomąjį poveikį, 
kai yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, kai nuo sprendimo 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
priėmimo pagal pasienio procedūrą dėl 
prieglobsčio iš esmės pasikeitė atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtis arba jei 
veiksmingai nepasinaudota teise į teisinę 
gynybą dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 22 straipsnio išbraukimu.

Pakeitimas 305
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, turėtų 
turėti automatinį sustabdomąjį poveikį, 
kai yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, kai nuo sprendimo 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
priėmimo pagal pasienio procedūrą dėl 
prieglobsčio iš esmės pasikeitė atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtis arba jei 
veiksmingai nepasinaudota teise į teisinę 
gynybą dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio;

Išbraukta.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, turėtų 
turėti automatinį sustabdomąjį poveikį, 
kai yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas, kai nuo sprendimo 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
priėmimo pagal pasienio procedūrą dėl 
prieglobsčio iš esmės pasikeitė atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtis arba jei 
veiksmingai nepasinaudota teise į teisinę 
gynybą dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą išbraukti 22 straipsnį, šioje naujoje redakcijoje Komisijos siūlomos 
pasienio procedūros šiuo atžvilgiu negalima tinkamai įtvirtinti teisės aktais neatsižvelgiant į 
Prieglobsčio tvarkos reglamentą. Be to, siūloma pasienio procedūra numatoma taikyti ribotas 
teises ir kyla pavojus, kad sumažės šia direktyva numatytų realių apsaugos priemonių 
poveikis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, turėtų 
turėti automatinį sustabdomąjį poveikį, 
kai yra pavojus, kad bus pažeistas 

(35) skundas dėl sprendimo grąžinti, 
priimto pagal pasienio procedūrą, neturėtų 
turėti automatinio sustabdomojo poveikio;
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negrąžinimo principas, kai nuo sprendimo 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą 
priėmimo pagal pasienio procedūrą dėl 
prieglobsčio iš esmės pasikeitė atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio padėtis arba jei 
veiksmingai nepasinaudota teise į teisinę 
gynybą dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio;

Or. fr

Pakeitimas 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtina ir proporcinga užtikrinti, 
kad trečiosios šalies pilietis, kuris jau 
buvo sulaikytas, kai pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio buvo 
nagrinėjamas jo tarptautinės apsaugos 
prašymas, galėtų būti laikomas sulaikymo 
centre, kad būtų galima pasirengti 
grąžinimui ir (arba) atlikti išsiuntimo 
procesą, kai jo prašymas atmetamas. Kad 
trečiosios šalies pilietis nebūtų 
automatiškai paleistas iš sulaikymo centro 
ir jam nebūtų leista vykti į valstybės narės 
teritoriją, nors jam nesuteikta teisė būti 
teritorijoje, reikalingas tam tikras ribotas 
laikotarpis, kad būtų galima bandyti 
įvykdyti pasienyje priimtą sprendimą 
grąžinti. Atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis pagal pasienio procedūrą gali būti 
sulaikytas ne ilgiau kaip keturis mėnesius, 
kol tinkamai vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui. Tuo sulaikymo laikotarpiu 
neturėtų būti daromas poveikis šia 
direktyva nustatytiems kitiems sulaikymo 
laikotarpiams. Tais atvejais, kai iki minėto 
laikotarpio pabaigos nebuvo įmanoma 
įvykdyti grąžinimo, gali būti nurodyta 
toliau sulaikyti trečiosios šalies pilietį 

Išbraukta.
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remiantis kita šios direktyvos nuostata toje 
nuostatoje numatytą laikotarpį;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtina ir proporcinga užtikrinti, 
kad trečiosios šalies pilietis, kuris jau 
buvo sulaikytas, kai pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio buvo 
nagrinėjamas jo tarptautinės apsaugos 
prašymas, galėtų būti laikomas sulaikymo 
centre, kad būtų galima pasirengti 
grąžinimui ir (arba) atlikti išsiuntimo 
procesą, kai jo prašymas atmetamas. Kad 
trečiosios šalies pilietis nebūtų 
automatiškai paleistas iš sulaikymo centro 
ir jam nebūtų leista vykti į valstybės narės 
teritoriją, nors jam nesuteikta teisė būti 
teritorijoje, reikalingas tam tikras ribotas 
laikotarpis, kad būtų galima bandyti 
įvykdyti pasienyje priimtą sprendimą 
grąžinti. Atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis pagal pasienio procedūrą gali būti 
sulaikytas ne ilgiau kaip keturis mėnesius, 
kol tinkamai vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui. Tuo sulaikymo laikotarpiu 
neturėtų būti daromas poveikis šia 
direktyva nustatytiems kitiems sulaikymo 
laikotarpiams. Tais atvejais, kai iki minėto 
laikotarpio pabaigos nebuvo įmanoma 
įvykdyti grąžinimo, gali būti nurodyta 
toliau sulaikyti trečiosios šalies pilietį 
remiantis kita šios direktyvos nuostata toje 
nuostatoje numatytą laikotarpį;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 22 straipsnio išbraukimu.

Pakeitimas 310
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtina ir proporcinga užtikrinti, 
kad trečiosios šalies pilietis, kuris jau 
buvo sulaikytas, kai pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio buvo 
nagrinėjamas jo tarptautinės apsaugos 
prašymas, galėtų būti laikomas sulaikymo 
centre, kad būtų galima pasirengti 
grąžinimui ir (arba) atlikti išsiuntimo 
procesą, kai jo prašymas atmetamas. Kad 
trečiosios šalies pilietis nebūtų 
automatiškai paleistas iš sulaikymo centro 
ir jam nebūtų leista vykti į valstybės narės 
teritoriją, nors jam nesuteikta teisė būti 
teritorijoje, reikalingas tam tikras ribotas 
laikotarpis, kad būtų galima bandyti 
įvykdyti pasienyje priimtą sprendimą 
grąžinti. Atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis pagal pasienio procedūrą gali būti 
sulaikytas ne ilgiau kaip keturis mėnesius, 
kol tinkamai vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui. Tuo sulaikymo laikotarpiu 
neturėtų būti daromas poveikis šia 
direktyva nustatytiems kitiems sulaikymo 
laikotarpiams. Tais atvejais, kai iki minėto 
laikotarpio pabaigos nebuvo įmanoma 
įvykdyti grąžinimo, gali būti nurodyta 
toliau sulaikyti trečiosios šalies pilietį 
remiantis kita šios direktyvos nuostata toje 
nuostatoje numatytą laikotarpį;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) būtina ir proporcinga užtikrinti, 
kad trečiosios šalies pilietis, kuris jau 
buvo sulaikytas, kai pagal pasienio 
procedūrą dėl prieglobsčio buvo 
nagrinėjamas jo tarptautinės apsaugos 
prašymas, galėtų būti laikomas sulaikymo 
centre, kad būtų galima pasirengti 
grąžinimui ir (arba) atlikti išsiuntimo 
procesą, kai jo prašymas atmetamas. Kad 
trečiosios šalies pilietis nebūtų 
automatiškai paleistas iš sulaikymo centro 
ir jam nebūtų leista vykti į valstybės narės 
teritoriją, nors jam nesuteikta teisė būti 
teritorijoje, reikalingas tam tikras ribotas 
laikotarpis, kad būtų galima bandyti 
įvykdyti pasienyje priimtą sprendimą 
grąžinti. Atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis pagal pasienio procedūrą gali būti 
sulaikytas ne ilgiau kaip keturis mėnesius, 
kol tinkamai vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui. Tuo sulaikymo laikotarpiu 
neturėtų būti daromas poveikis šia 
direktyva nustatytiems kitiems sulaikymo 
laikotarpiams. Tais atvejais, kai iki minėto 
laikotarpio pabaigos nebuvo įmanoma 
įvykdyti grąžinimo, gali būti nurodyta 
toliau sulaikyti trečiosios šalies pilietį 
remiantis kita šios direktyvos nuostata toje 
nuostatoje numatytą laikotarpį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pasiūlymą išbraukti 22 straipsnį, šioje naujoje redakcijoje Komisijos siūlomos 
pasienio procedūros šiuo atžvilgiu negalima tinkamai įtvirtinti teisės aktais neatsižvelgiant į 
Prieglobsčio tvarkos reglamentą. Be to, siūloma pasienio procedūra numatoma taikyti ribotas 
teises ir kyla pavojus, kad sumažės šia direktyva numatytų realių apsaugos priemonių 
poveikis.
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Pakeitimas 312
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė greitai gauti 
informaciją apie kitų valstybių 
narių priimtus sprendimus grąžinti ir 
išduotus draudimus atvykti. Tokia 
galimybė turėtų būti suteikta 
pagal Reglamentą (ES) …/…14 
[Reglamentas dėl Šengeno informacinės 
sistemos naudojimo neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams] 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1987/200615, bet kita 
ko, siekiant palengvinti abipusį tokių 
sprendimų pripažinimą tarp 
kompetentingų institucijų pagal Tarybos 
direktyvą 2001/40/EB16 ir Tarybos 
sprendimą 2004/191/EB17;

Išbraukta.

_________________
14 [Reglamentas dėl Šengeno 
informacinės sistemos naudojimo 
neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių 
grąžinimo tikslams] (OL L ...).
15 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos 
Šengeno informacinės sistemos (SIS II) 
sukūrimo, veikimo ir naudojimo 
(OL L 381, 2006 12 28, p. 4).
16 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos 
direktyva 2001/40/EB dėl abipusio 
sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių 
išsiuntimo pripažinimo (OL L 149, 
2001 6 2, p. 34).
17 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos 
direktyva 2001/40/EB dėl abipusio 
sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių 
išsiuntimo pripažinimo, OL L 149, 
2001 6 2, p. 34; ir 2004 m. vasario 23 d. 
Tarybos sprendimas 2004/191/EB, 
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nustatantis finansinių skirtumų, 
atsirandančių dėl Direktyvos 2001/40/EB 
dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių 
piliečių išsiuntimo pripažinimo taikymo, 
kompensavimo kriterijus ir praktines 
priemones (OL L 60, 2004 2 27, p. 55).

Or. en

Pakeitimas 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) sprendimų grąžinti tarpusavio 
pripažinimas gali padėti užtikrinti 
veiksmingesnį grąžinimo proceso 
vykdymą. Šiuo tikslu valstybės narės 
turėtų pasinaudoti visomis esamomis 
bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija priemonėmis. Komisija turėtų 
įvertinti Sąjungos teisės aktus grąžinimo 
srityje siekdama užtikrinti vienodesnį ir 
nuoseklesnį sprendimų grąžinti 
įgyvendinimą ir sumažinti nacionalinėms 
institucijoms tenkančią administracinę 
naštą, visų pirma pasitelkiant sprendimų 
grąžinti tarpusavio pripažinimą, ir turėtų 
apsvarstyti galimybes pateikti pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
šiuo klausimu; 

Or. fr

Pakeitimas 314
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(38) valstybėse narėse kuriant 
grąžinimo valdymo sistemas padedama 
didinti grąžinimo proceso veiksmingumą. 
Kiekvienoje nacionalinėje sistemoje turėtų 
būti laiku teikiama informacija apie 
trečiosios šalies piliečio tapatybę ir teisinę 
padėtį, svarbi atskiriems atvejams stebėti 
ir imtis veiksmų dėl jų. Kad tokios 
nacionalinės sistemos būtų veiksmingos ir 
gerokai sumažintų administracinę naštą, 
jos turėtų būti susietos su Šengeno 
informacine sistema, kad būtų galima 
lengviau ir greičiau įvesti su grąžinimu 
susijusią informaciją, taip pat jos turėtų 
būti susietos su Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūros pagal 
Reglamentą (ES) …/… [Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų reglamentas] 
sukurta centrine sistema;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) valstybėse narėse kuriant grąžinimo 
valdymo sistemas padedama didinti 
grąžinimo proceso veiksmingumą. 
Kiekvienoje nacionalinėje sistemoje turėtų 
būti laiku teikiama informacija apie 
trečiosios šalies piliečio tapatybę ir teisinę 
padėtį, svarbi atskiriems atvejams stebėti ir 
imtis veiksmų dėl jų. Kad tokios 
nacionalinės sistemos būtų veiksmingos ir 
gerokai sumažintų administracinę naštą, jos 
turėtų būti susietos su Šengeno informacine 
sistema, kad būtų galima lengviau ir 
greičiau įvesti su grąžinimu susijusią 
informaciją, taip pat jos turėtų būti susietos 
su Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros pagal Reglamentą (ES) …/… 

(38) valstybėse narėse kuriant grąžinimo 
valdymo sistemas padedama didinti 
grąžinimo proceso veiksmingumą. 
Kiekvienoje nacionalinėje sistemoje turėtų 
būti laiku teikiama informacija apie 
trečiosios šalies piliečio tapatybę ir teisinę 
padėtį, svarbi atskiriems atvejams stebėti ir 
imtis veiksmų dėl jų. Kad tokios 
nacionalinės sistemos būtų veiksmingos ir 
gerokai sumažintų administracinę naštą, jos 
turėtų būti susietos su Šengeno informacine 
sistema, su sistema EURODAC, taip pat 
su visomis trečiųjų šalių piliečių tapatybei 
nustatyti naudojamomis duomenų 
bazėmis, kad būtų galima lengviau ir 
greičiau įvesti su grąžinimu susijusią 
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[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas] sukurta centrine 
sistema;

informaciją, taip pat jos turėtų būti susietos 
su Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas] sukurta centrine 
sistema;

Or. fr

Pakeitimas 316
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) valstybėse narėse kuriant grąžinimo 
valdymo sistemas padedama didinti 
grąžinimo proceso veiksmingumą. 
Kiekvienoje nacionalinėje sistemoje turėtų 
būti laiku teikiama informacija apie 
trečiosios šalies piliečio tapatybę ir teisinę 
padėtį, svarbi atskiriems atvejams stebėti ir 
imtis veiksmų dėl jų. Kad tokios 
nacionalinės sistemos būtų veiksmingos ir 
gerokai sumažintų administracinę naštą, jos 
turėtų būti susietos su Šengeno informacine 
sistema, kad būtų galima lengviau ir 
greičiau įvesti su grąžinimu susijusią 
informaciją, taip pat jos turėtų būti susietos 
su Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas] sukurta centrine 
sistema;

(38) valstybėse narėse kuriant grąžinimo 
valdymo sistemas padedama didinti 
grąžinimo proceso veiksmingumą. 
Kiekvienoje nacionalinėje sistemoje turėtų 
būti laiku teikiama informacija apie 
trečiosios šalies piliečio tapatybę ir teisinę 
padėtį, svarbi atskiriems atvejams stebėti ir 
imtis veiksmų dėl jų. Kad tokios 
nacionalinės sistemos būtų veiksmingos ir 
gerokai sumažintų administracinę naštą, jos 
turėtų būti susietos su Šengeno informacine 
sistema, kad būtų galima lengviau ir 
greičiau įvesti su grąžinimu susijusią 
informaciją, jos turėtų būti susietos su 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas] sukurta centrine 
sistema, taip pat su kitomis atitinkamomis 
informacinėmis sistemomis;

Or. en

Pakeitimas 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) valstybėse narėse kuriant grąžinimo 
valdymo sistemas padedama didinti 
grąžinimo proceso veiksmingumą. 
Kiekvienoje nacionalinėje sistemoje turėtų 
būti laiku teikiama informacija apie 
trečiosios šalies piliečio tapatybę ir teisinę 
padėtį, svarbi atskiriems atvejams stebėti ir 
imtis veiksmų dėl jų. Kad tokios 
nacionalinės sistemos būtų veiksmingos ir 
gerokai sumažintų administracinę naštą, jos 
turėtų būti susietos su Šengeno informacine 
sistema, kad būtų galima lengviau ir 
greičiau įvesti su grąžinimu susijusią 
informaciją, taip pat jos turėtų būti susietos 
su Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas] sukurta centrine 
sistema;

(38) valstybėse narėse kuriant grąžinimo 
valdymo sistemas padedama didinti 
grąžinimo proceso veiksmingumą. 
Kiekvienoje nacionalinėje sistemoje turėtų 
būti laiku teikiama išsami informacija apie 
trečiosios šalies piliečio tapatybę ir teisinę 
padėtį, svarbi atskiriems atvejams stebėti ir 
imtis veiksmų dėl jų. Kad tokios 
nacionalinės sistemos būtų veiksmingos ir 
gerokai sumažintų administracinę naštą, jos 
turėtų būti susietos su Šengeno informacine 
sistema, kad būtų galima lengviau ir 
greičiau įvesti su grąžinimu susijusią 
informaciją, taip pat jos turėtų būti susietos 
su Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas] sukurta centrine 
sistema;

Or. fr

Pakeitimas 318
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) kai, atlikus interesų įvertinimą, 
nustatoma, jog grąžinimas atitinka vaiko 
interesus, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad į trečiąją šalį grįžtantiems atskirtiems 
ar nelydimiems vaikams būtų taikomos 
konkrečios apsaugos priemonės. Suradus 
šeimą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad vaikų apsaugos subjektai, deramai 
išnagrinėję atvejį, įvertintų, ar šeimos 
susijungimas atitinka vaiko interesus, ar 
šeima nori ir gali priimti vaiką bei juo iš 
karto tinkamai rūpintis, be to, turi būti 
atsižvelgta į vaiko ir šeimos nuomonę apie 
susijungimą. Šeimos turi ieškoti tik 



AM\1214327LT.docx 125/346 PE658.738v01-00

LT

kvalifikuoti subjektai, vadovaudamiesi 
interesų įvertinimu ir siekdami užtikrinti, 
kad ryšio atkūrimas neprieštarautų vaiko 
interesams. Kai šeimos paieškos 
nerezultatyvios arba kai nenustatoma, kad 
šeimos susijungimas neatitinka vaiko 
interesų, grąžinimo nereikėtų vykdyti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su pateiktais 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimais. 
Šis pakeitimas taip pat glaudžiai susijęs su 12 ir 20 straipsnių pakeitimais.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) ES teisės aktai dėl duomenų 
apsaugos taikomi valstybių narių 
grąžinimo valdymo sistemose tvarkant bet 
kokius asmens duomenis, įskaitant 
pranešimą apie šiuos duomenis centrinei 
sistemai, kurią valdo Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūra. 
Įgyvendinant grąžinimo valdymo sistemas 
reikėtų atsižvelgti į teisėtumo, teisingumo 
ir skaidrumo principus; tikslo apribojimo 
principą; duomenų kiekio mažinimo 
principą; tikslumo; kaupimo apribojimo 
principą; sąžiningumo ir konfidencialumo 
principus; ir duomenų valdytojo 
atskaitomybės principą. Nacionalinės 
valdymo sistemos neturėtų apimti jokios 
informacijos, gautos per asmeninį 
pokalbį, surengtą vadovaujantis 
Direktyvos (ES) 2013/32/ES [Prieglobsčio 
tvarkos direktyva] 15 straipsniu;

Or. en
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Pagrindimas

Įgyvendinant grąžinimo valdymo sistemas reikėtų laikytis Europos Sąjungos duomenų 
apsaugos reglamento. Šis pakeitimas susijęs su 14 straipsniu.

Pakeitimas 320
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) įgyvendindamos šią direktyvą, 
atitinkamos institucijos turėtų 
bendradarbiauti visuose grąžinimo proceso 
etapuose ir keistis gerosios praktikos 
pavyzdžiais bei skatinti juos taikyti, be kita 
ko, atsižvelgdamos į Grąžinimo vadovą ir 
jį reguliariai atnaujindamos pagal teisinius 
ir politinius pokyčius, kad Europos 
lygmeniu būtų sukuriama pridėtinė vertė;

(39) įgyvendindamos šią direktyvą, 
suverenios valstybės narės tarpusavyje 
turėtų bendradarbiauti ir atitinkamos 
institucijos turėtų bendradarbiauti visuose 
grąžinimo proceso etapuose ir keistis 
gerosios praktikos pavyzdžiais bei skatinti 
juos taikyti, be kita ko, atsižvelgdamos į 
Grąžinimo vadovą ir jį reguliariai 
atnaujindamos pagal teisinius ir politinius 
pokyčius;

Or. nl

Pakeitimas 321
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama. Valstybės 
narės turėtų kuo geriau pasinaudoti 
esamomis grąžinimo srities Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis, programomis ir 
projektais, visų pirma pagal Reglamentą 
(ES) …/… [Reglamentas, kuriuo 
sukuriamas Prieglobsčio ir migracijos 
fondas], taip pat Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūros teikiama 
operatyvine pagalba pagal Reglamentą 

(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama laikantis 
pagrindinių teisių. Valstybės narės turėtų 
kuo geriau pasinaudoti esamomis 
grąžinimo srities Sąjungos finansinėmis 
priemonėmis, programomis ir projektais, 
visų pirma pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Reglamentas, kuriuo sukuriamas 
Prieglobsčio ir migracijos fondas]. Tokia 
parama turėtų būti naudojama, visų pirma, 
tinkamoms atvejų valdymo programoms 
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(ES) …/… [Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgų reglamentas]. Tokia 
parama turėtų būti naudojama, visų pirma, 
grąžinimo valdymo sistemoms ir 
programoms kurti, kad būtų galima teikti 
logistinę, finansinę ir kitą materialinę ar 
nepiniginę pagalbą ir paremti neteisėtai 
esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą ir, 
kai tinkama, reintegraciją;

kurti, pažeidžiamoje padėtyje esančių 
asmenų, įskaitant veiksmingos migrantų 
vaikų apsaugos priemones, užtikrinti, 
informacijai, teisinei pagalbai ir vertimo 
žodžiu paslaugoms teikti, veiksmingoms 
sulaikymo alternatyvoms, kurios 
neapimtų laisvės atėmimo ir būtų 
grindžiamos dalyvavimu, kurti ir 
įgyvendinti, veiksmingoms priverstinio 
grąžinimo stebėsenos sistemoms, 
grąžinimo valdymo sistemoms ir 
programoms kurti, kad būtų galima teikti 
logistinę, finansinę ir kitą materialinę ar 
nepiniginę pagalbą ir paremti neteisėtai 
esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą ir 
reintegraciją;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama. Valstybės 
narės turėtų kuo geriau pasinaudoti 
esamomis grąžinimo srities Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis, programomis ir 
projektais, visų pirma pagal Reglamentą 
(ES) …/… [Reglamentas, kuriuo 
sukuriamas Prieglobsčio ir migracijos 
fondas], taip pat Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros teikiama operatyvine 
pagalba pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas]. Tokia parama turėtų 
būti naudojama, visų pirma, grąžinimo 
valdymo sistemoms ir programoms kurti, 
kad būtų galima teikti logistinę, finansinę ir 
kitą materialinę ar nepiniginę pagalbą ir 
paremti neteisėtai esančių trečiųjų šalių 

(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama. Valstybės 
narės turėtų kuo geriau pasinaudoti 
esamomis grąžinimo srities Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis, programomis ir 
projektais, visų pirma pagal Reglamentą 
(ES) …/… [Reglamentas, kuriuo 
sukuriamas Prieglobsčio ir migracijos 
fondas], taip pat Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros teikiama operatyvine 
pagalba pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas]. Tokia parama turėtų 
būti naudojama, visų pirma, grąžinimo 
valdymo sistemoms ir programoms kurti, 
kad būtų galima teikti logistinę, finansinę ir 
kitą materialinę ar nepiniginę pagalbą ir 
paremti neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
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piliečių grąžinimą ir, kai tinkama, 
reintegraciją;

piliečių grąžinimą ir reintegraciją bei 
stebėseną po grąžinimo;

Or. en

Pakeitimas 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama. Valstybės 
narės turėtų kuo geriau pasinaudoti 
esamomis grąžinimo srities Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis, programomis ir 
projektais, visų pirma pagal Reglamentą 
(ES) …/… [Reglamentas, kuriuo 
sukuriamas Prieglobsčio ir migracijos 
fondas], taip pat Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros teikiama operatyvine 
pagalba pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas]. Tokia parama turėtų 
būti naudojama, visų pirma, grąžinimo 
valdymo sistemoms ir programoms kurti, 
kad būtų galima teikti logistinę, finansinę ir 
kitą materialinę ar nepiniginę pagalbą ir 
paremti neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių grąžinimą ir, kai tinkama, 
reintegraciją;

(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama. Valstybės 
narės turėtų kuo geriau pasinaudoti 
esamomis grąžinimo srities Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis, programomis ir 
projektais, visų pirma pagal Reglamentą 
(ES) …/… [Reglamentas, kuriuo 
sukuriamas Prieglobsčio ir migracijos 
fondas], taip pat Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros teikiama operatyvine 
pagalba pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas]. Tokia parama turėtų 
būti naudojama, visų pirma, grąžinimo 
valdymo sistemoms ir programoms kurti, 
kad būtų galima teikti logistinę, finansinę ir 
kitą materialinę ar nepiniginę pagalbą ir 
paremti ilgalaikį neteisėtai esančių trečiųjų 
šalių piliečių grąžinimą;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama. Valstybės 
narės turėtų kuo geriau pasinaudoti 
esamomis grąžinimo srities Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis, programomis ir 
projektais, visų pirma pagal Reglamentą 
(ES) …/… [Reglamentas, kuriuo 
sukuriamas Prieglobsčio ir migracijos 
fondas], taip pat Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros teikiama operatyvine 
pagalba pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas]. Tokia parama turėtų 
būti naudojama, visų pirma, grąžinimo 
valdymo sistemoms ir programoms kurti, 
kad būtų galima teikti logistinę, finansinę ir 
kitą materialinę ar nepiniginę pagalbą ir 
paremti neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių grąžinimą ir, kai tinkama, 
reintegraciją;

(40) Sąjunga teikia finansinę ir 
operatyvinę paramą, kad ši direktyva būtų 
veiksmingai įgyvendinama. Valstybės 
narės turėtų kuo geriau pasinaudoti 
esamomis grąžinimo srities Sąjungos 
finansinėmis priemonėmis, programomis ir 
projektais, visų pirma pagal Reglamentą 
(ES) …/… [Reglamentas, kuriuo 
sukuriamas Prieglobsčio ir migracijos 
fondas], taip pat Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros teikiama operatyvine 
pagalba pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
pajėgų reglamentas]. Tokia parama turėtų 
būti naudojama, visų pirma, grąžinimo 
valdymo sistemoms ir programoms kurti, 
kad būtų galima teikti logistinę, finansinę ir 
kitą materialinę ar nepiniginę pagalbą ir 
paremti neteisėtai esančių trečiųjų šalių 
piliečių grąžinimą ir reintegraciją;

Or. en

Pagrindimas

Anglų k. žodis „illegal“ nevartotinas migracijos kontekste. Jis visame tekste keičiamas žodžiu 
„irregular“. Tarptautinės institucijos, įskaitant Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją ir 
Tarptautinę migracijos organizaciją, rekomenduoja tekstuose anglų kalba vartoti terminus 
„irregular“ ar „undocumented“.

Pakeitimas 325
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kadangi šios direktyvos tikslo, tai 
yra nustatyti bendras grąžinimo, 
išsiuntimo, priverstinių priemonių 
taikymo, sulaikymo ir draudimo atvykti 
taisykles, valstybės narės negali deramai 
pasiekti ir kadangi dėl jos masto ir 
poveikio to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, 

(41) kadangi šios direktyvos tikslo, tai 
yra nustatyti teisėmis pagrįstas grąžinimo 
ir išsiuntimo taisykles, visos valstybės 
narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 
jos masto ir poveikio to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
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laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti;

principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina ir proporcinga 
nurodytam tikslui pasiekti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su 4 konstatuojamosios dalies pakeitimais.

Pakeitimas 326
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) valstybės narės turėtų įgyvendinti 
šią direktyvą nediskriminuodamos dėl 
lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, 
kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 
mažumai, turtinės padėties, gimimo, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Tai ypač taikytina tam, kad, vertindama prieglobsčio prašymą, atitinkama valstybė narė 
turėtų atsižvelgti į visus konkrečius asmeniui būdingus veiksnius, kurie gali būti persekiojimo 
pagrindas kilmės šalyje. Todėl neįmanoma prašyti, kad valstybės narės neatsižvelgtų į 
asmeninius ypatumus. Draudimas diskriminuoti grindžiamas tarptautinėmis žmogaus teisių 
konvencijomis ir neturėtų būti kartojamas šiame tekste.

Pakeitimas 327
Tom Vandendriessche
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Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal 1989 m. Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių konvenciją valstybės narės, 
įgyvendindamos šią direktyvą, visų pirma 
turėtų atsižvelgti į vaiko interesus. Pagal 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenciją valstybės 
narės, įgyvendindamos šią direktyvą, visų 
pirma turėtų atsižvelgti į pagarbą šeimos 
gyvenimui;

(43) pagal 1989 m. Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių konvenciją valstybės narės, 
įgyvendindamos šią direktyvą, visų pirma 
turėtų atsižvelgti į vaiko interesus. Pagal 
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenciją valstybės 
narės, įgyvendindamos šią direktyvą, visų 
pirma turėtų atsižvelgti į pagarbą šeimos 
gyvenimui. Vis dėlto neturėtų būti 
piktnaudžiaujama šiomis teisėmis, 
siekiant apeiti arba susilpninti 
prieglobsčio sistemą;

Or. nl

Pagrindimas

Šeimos naudojasi mažamečiais, teikdamos antrą prieglobsčio šeimai prašymą, pagrįstą teise į 
šeimos gyvenimą. Taikant šią sistemą nepilnamečiams gali kilti visi kelionės pavojai. Todėl 
griežtas teisės į prieglobstį taikymas taip pat atitinka vaikų, kurie dėl savo tėvų atsiduria 
pavojuje, interesus. Šis pakeitimas susijęs su 3 konstatuojamąja dalimi dėl poreikio užtikrinti 
veiksmingą grąžinimą ir 4 konstatuojamąja dalimi dėl valstybių narių suverenumo.

Pakeitimas 328
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) taikant šią direktyvą nedaromas 
poveikis įsipareigojimams, atsirandantiems 
pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos 
konvenciją dėl pabėgėlių statuso su 
pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 
31 d. Niujorko protokolu;

(44) taikant šią direktyvą nedaromas 
poveikis įsipareigojimams, atsirandantiems 
pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos 
konvenciją dėl pabėgėlių statuso su 
pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 
31 d. Niujorko protokolu, 1954 m. 
Jungtinių Tautų konvenciją dėl asmenų 
be pilietybės ir 1989 m. Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvenciją ir konvenciją prieš 
kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elgesį ar baudimą;
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) taikant šią direktyvą nedaromas 
poveikis įsipareigojimams atsirandantiems 
pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos 
konvenciją dėl pabėgėlių statuso su 
pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 
31 d. Niujorko protokolu;

(44) taikant šią direktyvą nedaromas 
poveikis įsipareigojimams atsirandantiems 
pagal 1951 m. liepos 28 d. Ženevos 
konvenciją dėl pabėgėlių statuso;

Or. fr

Pagrindimas

1967 m. sausio 31 d. Niujorko protokolu pirmiausia išplėsta 1 straipsnio 2 dalis, pabėgėlio 
statuso apibrėžtis taip, kad apėmė visiškai neproporcingą asmenų skaičių. Siekiant 
perorientuoti Europos Sąjungos prieglobsčio ir grąžinimo politiką, kad ji būtų pritaikyta 
dabartiniams ir būsimiems klausimams spręsti, būtina ją iš naujo peržiūrėti.

Pakeitimas 330
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, kurie visų 
pirma pripažinti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje;

(45) šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi principų, kurie visų 
pirma pripažinti Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių konvencijoje;

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 331
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi visapusiškų pastangų kovoti su 
neteisėta migracija dalis ir svarbus 
visuomenės interesas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi visapusiškų pastangų kovoti su 
neteisėta migracija dalis ir svarbus 
visuomenės interesas;

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi visapusiškų pastangų kovoti su 
neteisėta migracija dalis ir svarbi 
visapusiško požiūrio į migraciją, 
apimančio veiksmingesnę Sąjungos išorės 
sienų kontrolę, aktyvesnius išorės 
veiksmus ir vidaus aspektus, dalis;

Or. it
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Pakeitimas 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi visapusiškų pastangų kovoti su 
neteisėta migracija dalis ir svarbus 
visuomenės interesas;

(46) tikslas veiksmingai ir oriai vykdyti 
trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra viena iš 
Europos Sąjungos migracijos politikos 
dalių;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi visapusiškų pastangų kovoti su 
neteisėta migracija dalis ir svarbus 
visuomenės interesas;

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi visapusiškų atgrasymo principu 
grindžiamų pastangų kovoti su neteisėta 
migracija dalis ir svarbus visuomenės 
interesas;

Or. fr

Pakeitimas 335
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi visapusiškų pastangų kovoti su 
neteisėta migracija dalis ir svarbus 
visuomenės interesas;

(46) tikslas veiksmingai vykdyti trečiųjų 
šalių piliečių, kurie neatitinka ar 
nebeatitinka atvykimo, buvimo ar 
gyvenimo valstybėje narėje sąlygų, 
grąžinimą pagal šią direktyvą yra labai 
svarbi Sąjungos migracijos politikos ir 
kovos su neteisėta migracija dalis. Jis yra 
svarbus visuomenės interesas;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos turi tvarkyti asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą 
sprendimų grąžinti vykdymą. Trečiųjų 
šalių, į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai 
nėra priimtų Komisijos sprendimų dėl 
tinkamumo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 45 
straipsnį arba Direktyvos (ES) 2016/68019 
36 straipsnį ir dažnai tos šalys nėra 
sudariusios arba neketina su Sąjunga 
sudaryti readmisijos susitarimų, arba kitaip 
nėra numačiusios apsaugos priemonių 
pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 
straipsnį arba nacionalines nuostatas, 
kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 
2016/608 37 straipsnis. Nors Sąjunga 
deda daug pastangų bendradarbiauti su 
svarbiausiomis neteisėtai esančių trečiųjų 
šalių piliečių, turinčių prievolę grįžti, 
kilmės šalimis, ne visada įmanoma 
užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys 

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos turi tvarkyti asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą 
sprendimų grąžinti vykdymą. Trečiųjų 
šalių, į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai 
nėra priimtų Komisijos sprendimų dėl 
tinkamumo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/6791818 45 
straipsnį ir dažnai tos šalys nėra su Sąjunga 
sudariusios readmisijos susitarimų, arba 
kitaip nėra numačiusios apsaugos 
priemonių pagal Reglamento (ES) 
2016/679 46 straipsnį. Readmisijos 
susitarimai, kuriuos yra sudariusi arba dėl 
kurių derasi Sąjunga arba jos valstybės 
narės ir kuriuose numatytos tinkamos 
duomenų perdavimo į trečiąsias šalis 
apsaugos priemonės pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 46 straipsnį apima nedidelį 
tokių trečiųjų šalių skaičių. Tais atvejais, 
kai tokių susitarimų nėra, nereikėtų 
perduoti asmens duomenų trečiųjų šalių 
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sistemingai vykdytų tarptautinės teisės 
nustatytą prievolę priimti atgal savo 
piliečius. Readmisijos susitarimai, kuriuos 
yra sudariusi arba dėl kurių derasi Sąjunga 
arba jos valstybės narės ir kuriuose 
numatytos tinkamos duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį 
arba nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/608 36 
straipsnis, apima nedidelį tokių trečiųjų 
šalių skaičių. Tais atvejais, kai tokių 
susitarimų nėra, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
perduoti asmens duomenis Sąjungos 
grąžinimo operacijų vykdymo tikslais 
vadovaudamosi sąlygomis, nustatytomis 
Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 
dalies d punkte arba nacionalinėse 
nuostatose, kuriomis perkeliamas 
Direktyvos (ES) 2016/680 38 straipsnis;

valdžios institucijoms;

_________________ _________________
18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

Or. en
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Pagrindimas

Bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis reikėtų grįsti tik oficialiais ir formaliais 
susitarimais, siekiant užtikrinti parlamentinę kontrolę. Šis pakeitimas susijęs su 3 straipsniu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos turi tvarkyti asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą 
sprendimų grąžinti vykdymą. trečiųjų šalių, 
į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai nėra 
priimtų Komisijos sprendimų dėl 
tinkamumo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 45 
straipsnį arba Direktyvos (ES) 2016/68019 
36 straipsnį ir dažnai tos šalys nėra 
sudariusios arba neketina su Sąjunga 
sudaryti readmisijos susitarimų, arba kitaip 
nėra numačiusios apsaugos priemonių 
pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 
straipsnį arba nacionalines nuostatas, 
kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 
2016/608 37 straipsnis. Nors Sąjunga deda 
daug pastangų bendradarbiauti su 
svarbiausiomis esančių trečiųjų šalių 
piliečių, turinčių prievolę grįžti, kilmės 
šalimis, ne visada įmanoma užtikrinti, kad 
tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų 
tarptautinės teisės nustatytą prievolę 
priimti atgal savo piliečius. Readmisijos 
susitarimai, kuriuos yra sudariusi arba 
dėl kurių derasi Sąjunga arba jos 
valstybės narės ir kuriuose numatytos 
tinkamos duomenų perdavimo į trečiąsias 
šalis apsaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį 
arba nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/608 36 
straipsnis, apima nedidelį tokių trečiųjų 

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos turi tvarkyti asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą 
sprendimų grąžinti vykdymą. trečiųjų šalių, 
į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai nėra 
priimtų Komisijos sprendimų dėl 
tinkamumo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 45 
straipsnį arba Direktyvos (ES) 2016/68019 
36 straipsnį ir dažnai tos šalys nėra 
sudariusios arba neketina su Sąjunga 
sudaryti readmisijos susitarimų, arba kitaip 
nėra numačiusios apsaugos priemonių 
pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 
straipsnį arba nacionalines nuostatas, 
kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 
2016/608 37 straipsnis. Todėl Sąjunga 
turėtų bendradarbiauti su svarbiausiomis 
neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių, 
turinčių prievolę grįžti, kilmės šalimis, kad 
tokios trečiosios šalys sistemingai vykdytų 
tarptautinės teisės nustatytą prievolę 
priimti atgal savo piliečius. Todėl Sąjunga 
turėtų sudaryti readmisijos susitarimus ir 
dėl jų derėtis, ir juose turėtų būti 
numatytos tinkamos duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį 
arba nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/608 36 
straipsnis;
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šalių skaičių. Tais atvejais, kai tokių 
susitarimų nėra, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų 
perduoti asmens duomenis Sąjungos 
grąžinimo operacijų vykdymo tikslais 
vadovaudamosi sąlygomis, nustatytomis 
Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 
dalies d punkte arba nacionalinėse 
nuostatose, kuriomis perkeliamas 
Direktyvos (ES) 2016/680 38 straipsnis;
_________________ _________________
18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

Or. en

Pakeitimas 338
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos turi tvarkyti asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą 

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos, tvarkančios asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą, turėtų laikytis 
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sprendimų grąžinti vykdymą. Trečiųjų 
šalių, į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai 
nėra priimtų Komisijos sprendimų dėl 
tinkamumo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 45 
straipsnį arba Direktyvos (ES) 2016/68019 
36 straipsnį ir dažnai tos šalys nėra 
sudariusios arba neketina su Sąjunga 
sudaryti readmisijos susitarimų, arba kitaip 
nėra numačiusios apsaugos priemonių 
pagal Reglamento (ES) 2016/679 46 
straipsnį arba nacionalines nuostatas, 
kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 
2016/608 37 straipsnis. Nors Sąjunga 
deda daug pastangų bendradarbiauti su 
svarbiausiomis neteisėtai esančių trečiųjų 
šalių piliečių, turinčių prievolę grįžti, 
kilmės šalimis, ne visada įmanoma 
užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys 
sistemingai vykdytų tarptautinės teisės 
nustatytą prievolę priimti atgal savo 
piliečius. Readmisijos susitarimai, kuriuos 
yra sudariusi arba dėl kurių derasi Sąjunga 
arba jos valstybės narės ir kuriuose 
numatytos tinkamos duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį 
arba nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/608 36 
straipsnis, apima nedidelį tokių trečiųjų 
šalių skaičių. Tais atvejais, kai tokių 
susitarimų nėra, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų perduoti 
asmens duomenis Sąjungos grąžinimo 
operacijų vykdymo tikslais 
vadovaudamosi sąlygomis, nustatytomis 
Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 
dalies d punkte arba nacionalinėse 
nuostatose, kuriomis perkeliamas 
Direktyvos (ES) 2016/680 38 straipsnis;

Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnio ir 
Reglamento (ES), ypač jo 9 straipsnio 2 
dalies g punkto . Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti proporcingumui ir tinkamų ir 
konkrečių priemonių, kuriomis saugomos 
pagrindinės teisės ir duomenų subjekto 
interesai, taikymui. Valstybės narės turėtų 
vengti bet kokių ryšių su prieglobsčio 
prašytojo kilmės šalimi, kol nepriimtas 
galutinis sprendimas dėl tarptautinės 
apsaugos prašymo. Trečiųjų šalių, į kurias 
grąžinama, atžvilgiu dažnai nėra priimtų 
Komisijos sprendimų dėl tinkamumo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/6791818 45 straipsnį ir dažnai 
tos šalys nėra su Sąjunga sudariusios 
readmisijos susitarimų, arba kitaip nėra 
numačiusios apsaugos priemonių pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį. 
Readmisijos susitarimai, kuriuos yra 
sudariusi arba dėl kurių derasi Sąjunga 
arba jos valstybės narės ir kuriuose 
numatytos tinkamos duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį, 
turėtų apimti tų trečiųjų šalių suteikiamas 
privalomas ir vykdytinas duomenų 
apsaugos garantijas. Tais atvejais, kai 
tokių susitarimų nėra, valstybių narių 
kompetentingos institucijos neturėtų 
perduoti asmens duomenų trečiųjų šalių 
institucijoms;

_________________ _________________
18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 

18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
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reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos turi tvarkyti asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą 
sprendimų grąžinti vykdymą. trečiųjų šalių, 
į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai nėra 
priimtų Komisijos sprendimų dėl 
tinkamumo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 
45 straipsnį arba Direktyvos (ES) 
2016/68019 36 straipsnį ir dažnai tos šalys 
nėra sudariusios arba neketina su Sąjunga 
sudaryti readmisijos susitarimų, arba kitaip 
nėra numačiusios apsaugos priemonių 
pagal Reglamento (ES) 2016/679 
46 straipsnį arba nacionalines nuostatas, 
kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 
2016/608 37 straipsnis. Nors Sąjunga deda 
daug pastangų bendradarbiauti su 
svarbiausiomis neteisėtai esančių trečiųjų 
šalių piliečių, turinčių prievolę grįžti, 

(47) valstybių narių grąžinimo 
institucijos turi tvarkyti asmens duomenis, 
kad užtikrintų tinkamą grąžinimo 
procedūrų įgyvendinimą ir sėkmingą 
sprendimų grąžinti vykdymą. trečiųjų šalių, 
į kurias grąžinama, atžvilgiu dažnai nėra 
priimtų Komisijos sprendimų dėl 
tinkamumo pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2016/67918 
45 straipsnį arba Direktyvos (ES) 
2016/68019 36 straipsnį ir dažnai tos šalys 
nėra sudariusios arba neketina su Sąjunga 
sudaryti readmisijos susitarimų, arba kitaip 
nėra numačiusios apsaugos priemonių 
pagal Reglamento (ES) 2016/679 
46 straipsnį arba nacionalines nuostatas, 
kuriomis perkeliamas Direktyvos (ES) 
2016/608 37 straipsnis. Nors Sąjunga deda 
daug pastangų bendradarbiauti su 
svarbiausiomis neteisėtai esančių trečiųjų 
šalių piliečių, turinčių prievolę grįžti, 
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kilmės šalimis, ne visada įmanoma 
užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys 
sistemingai vykdytų tarptautinės teisės 
nustatytą prievolę priimti atgal savo 
piliečius. Readmisijos susitarimai, kuriuos 
yra sudariusi arba dėl kurių derasi Sąjunga 
arba jos valstybės narės ir kuriuose 
numatytos tinkamos duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį 
arba nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/608 
36 straipsnis, apima nedidelį tokių trečiųjų 
šalių skaičių. Tais atvejais, kai tokių 
susitarimų nėra, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų perduoti 
asmens duomenis Sąjungos grąžinimo 
operacijų vykdymo tikslais vadovaudamosi 
sąlygomis, nustatytomis Reglamento (ES) 
2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punkte 
arba nacionalinėse nuostatose, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 
38 straipsnis;

kilmės šalimis, ne visada įmanoma 
užtikrinti, kad tokios trečiosios šalys 
sistemingai vykdytų tarptautinės teisės 
nustatytą prievolę priimti atgal savo 
piliečius. Siekiant jas tam paskatinti, 
turėtų būti taikoma diplomatinio 
spaudimo ir ekonomikos politika. 
Readmisijos susitarimai, kuriuos yra 
sudariusi arba dėl kurių derasi Sąjunga 
arba jos valstybės narės ir kuriuose 
numatytos tinkamos duomenų perdavimo į 
trečiąsias šalis apsaugos priemonės pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 46 straipsnį 
arba nacionalines nuostatas, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/608 
36 straipsnis, apima nedidelį tokių trečiųjų 
šalių skaičių. Tais atvejais, kai tokių 
susitarimų nėra, valstybių narių 
kompetentingos institucijos turėtų perduoti 
asmens duomenis Sąjungos grąžinimo 
operacijų vykdymo tikslais vadovaudamosi 
sąlygomis, nustatytomis Reglamento (ES) 
2016/679 49 straipsnio 1 dalies d punkte 
arba nacionalinėse nuostatose, kuriomis 
perkeliamas Direktyvos (ES) 2016/680 
38 straipsnis;

_________________
18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

18 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).
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Or. fr

Pakeitimas 340
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) pareiga perkelti šią direktyvą į 
nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis 
nuostatomis, kurios iš esmės skiriasi nuo 
ankstesnės (-ių) direktyvos (-ų) nuostatų. 
Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas 
atsiranda pagal anksčiau priimtą 
direktyvą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 341
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi bendri standartai ir 
tvarka, taikomi valstybėse narėse, 
grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų 
šalių piliečius, remiantis pagrindinėmis 
teisėmis kaip Sąjungos ir tarptautinės teisės 
bendraisiais principais, įskaitant pabėgėlių 
apsaugos ir žmogaus teisių reikalavimus.

Šia direktyva nustatomi standartai ir 
tvarka, taikomi valstybėse narėse, kurios 
nusprendžia vykdyti neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių grąžinimo politiką, 
siekiant užtikrinti, kad ją įgyvendinant 
būtų laikomasi pagrindinių teisių 
kaip Sąjungos ir tarptautinės teisės 
bendrųjų principų, įskaitant pabėgėlių 
apsaugos ir žmogaus teisių reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.
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Pakeitimas 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi bendri standartai ir 
tvarka, taikomi valstybėse narėse, 
grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų šalių 
piliečius, remiantis pagrindinėmis teisėmis 
kaip Sąjungos ir tarptautinės teisės 
bendraisiais principais, įskaitant pabėgėlių 
apsaugos ir žmogaus teisių reikalavimus.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių 
piliečiams, neteisėtai esantiems valstybės 
narės teritorijoje.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuriems atsisakyta leisti atvykti 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 
straipsnį arba kuriuos kompetentingos 
institucijos sulaikė ar suėmė dėl neteisėto 
valstybės narės išorės sienos kirtimo 
sausuma, jūra ar oru, ir kurie po to nėra 
gavę leidimo ar teisės būti toje valstybėje 
narėje;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis glaudžiai susijęs su šios direktyvos 28, 29 ir 30 
konstatuojamosiose dalyse ir 18, 19 ir 20 straipsniuose pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas 345
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuriems atsisakyta leisti atvykti 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 
straipsnį arba kuriuos kompetentingos 
institucijos sulaikė ar suėmė dėl neteisėto 
valstybės narės išorės sienos kirtimo 
sausuma, jūra ar oru, ir kurie po to nėra 
gavę leidimo ar teisės būti toje valstybėje 
narėje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pateiktais 22 straipsnio pakeitimais. Tam tikrų kategorijų trečiųjų 
šalių piliečių neįtraukimas į direktyvos taikymo sritį ir pagrindinių apsaugos priemonių, kaip 
teisės į veiksmingą gynybą, netaikymas yra probleminis teisinio tikrumo ir nediskriminavimo 
požiūriu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuriems atsisakyta leisti atvykti 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 14 
straipsnį arba kuriuos kompetentingos 
institucijos sulaikė ar suėmė dėl neteisėto 
valstybės narės išorės sienos kirtimo 
sausuma, jūra ar oru, ir kurie po to nėra 
gavę leidimo ar teisės būti toje valstybėje 
narėje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti nuoseklumą. Aiškumas ir nuoseklumas – geriausios priemonės, padedančios 
išvengti žmogaus teisių pažeidimų. 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta lygiagreti tvarka 
tam prieštarauja.

Pakeitimas 347
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie grąžinami pagal nacionalinę 
teisę vykdant baudžiamosios teisės 
sankciją arba tai yra baudžiamosios teisės 
sankcijos taikymo pasekmė, arba kuriems 
taikomos ekstradicijos procedūros.

b) kurie grąžinami pagal nacionalinę 
teisę vykdant baudžiamosios teisės 
sankciją dėl sunkaus nusikaltimo arba tai 
yra baudžiamosios teisės sankcijos taikymo 
pasekmė, arba kuriems taikomos 
ekstradicijos procedūros, suteikiant 
grąžinamo asmens teises, įskaitant 
užtikrintas teises į teisingą bylos 
nagrinėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su pateiktais 16 straipsnio pakeitimais.
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Pakeitimas 348
Balázs Hidvéghi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti šios direktyvos trečiųjų šalių 
piliečiams, jeigu migrantai masiškai 
užplūs jų teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Kai kyla krizė, pvz., masinis migrantų antplūdis į valstybių narių teritoriją, sumažinama 
valstybėms narėms tenkanti administracinė našta. Todėl valstybės narės turi galimybę kilus 
krizei nukrypti nuo Direktyvos nuostatų, kad jos galėtų grąžinti neteisėtai šalyje esančius 
piliečius vykdant supaprastintą ir spartesnę procedūrą. Pakeitimas susijęs su 2 ir 3 
konstatuojamosiomis dalimis, nes juo prisidedama prie svarbaus geresnio migracijos 
valdymo aspekto, ir tai yra būtina veiksmingos grąžinimo politikos sąlyga.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. neteisėtas buvimas – trečiosios 
šalies piliečio, kuris neatitinka arba 
nebeatitinka Reglamento (ES) 2016/399 6 
straipsnyje nustatytų atvykimo sąlygų ar 
kitų atvykimo, buvimo ar gyvenimo toje 
valstybėje narėje sąlygų, buvimas valstybės 
narės teritorijoje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 350
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. grąžinimas – trečiosios šalies 
piliečio grįžimo procesas – savanoriškai 
vykdant prievolę grįžti arba priverstinai – į:

3. Grąžinimas – trečiosios šalies 
piliečio grįžimo procesas – savanoriškai 
vykdant prievolę grįžti arba priverstinai – į 
jo kilmės šalį;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su pateiktais 47 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 351
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) asmens kilmės šalį arba Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su pateiktais 47 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 352
Sylvie Guillaume

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tranzito šalį pagal Sąjungos ar Išbraukta.
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dvišalius readmisijos susitarimus ar kitas 
nuostatas, arba

Or. en

Pagrindimas

Remiantis tarptautinės teisės aktais, grįžimas į tranzito šalį priimtinas tik tuo atveju, jeigu 
toje šalyje užtikrinamas saugumas, galimybė veiksmingai naudotis prieglobsčio procedūromis 
ir apsauga nuo tolesnio išsiuntimo. Priešingai, ES readmisijos susitarimuose nenumatytas 
joks mechanizmas, kuriuo būtų užtikrinta, kad atgal priimtas asmuo galės naudotis 
prieglobsčio procedūra. Todėl grąžinimas pagal Gražinimo direktyvos 3 straipsnio b punktą 
gali sukelti grandininį grąžinimą ir taip gali kilti grėsmė, kad asmens teisės bus grubiai 
pažeistos. Be to, laikantis UNHCR vykdomojo komiteto 15 išvados, asmenys gali būti 
grąžinami į tranzito šalį, jeigu jie susiję arba turi artimų ryšių su ta šalimi. Remiantis 
UNHCR, tokie prasmingi ryšiai apima atitinkamo asmens ir šalies šeimos arba kitus artimus 
ryšius, tranzitas per trečiąją šalį nėra toks ryšys. ES readmisijos susitarimuose nenustatytas 
tokio lygio ryšys.

Pakeitimas 353
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tranzito šalį pagal Sąjungos ar 
dvišalius readmisijos susitarimus ar kitas 
nuostatas, arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su pateiktais 47 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 354
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tranzito šalį pagal Sąjungos ar b) tranzito šalį pagal Sąjungos ar 
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dvišalius readmisijos susitarimus ar kitas 
nuostatas, arba

dvišalius readmisijos susitarimus ar kitas 
taikomas nuostatas, arba

Or. en

Pagrindimas

Be Sąjungos ar dvišalių readmisijos susitarimų, esama kelių formų nuostatų, kurios taikomos 
neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui. Atsižvelgiant į 36 konstatuojamąją dalį, 
svarbu, ypač (bet ne išimtinai) atsižvelgiant į sulaikymo pagrindą, kad tos nuostatos būtų 
taikomos grąžinimo procese dalyvaujančiam asmeniui.

Pakeitimas 355
Pietro Bartolo

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tranzito šalį pagal Sąjungos ar 
dvišalius readmisijos susitarimus ar kitas 
nuostatas, arba

b) tranzito šalį pagal Sąjungos 
susitarimus,

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti demokratinę ir parlamentinę kontrolę, bendradarbiavimas su tranzito 
šalimis turėtų būti grindžiamas oficialiais, o ne neoficialiais susitarimais. Siekiant užtikrinti 
demokratinę ir parlamentinę kontrolę, bendradarbiavimas su tranzito šalimis turėtų būti 
grindžiamas oficialiais, o ne neoficialiais susitarimais. Pakeitimas susijęs su 47 
konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 356
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitą trečiąją šalį, į kurią 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
savanoriškai nusprendžia grįžti ir į kurią 

Išbraukta.



PE658.738v01-00 150/346 AM\1214327LT.docx

LT

jis būtų priimtas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su pateiktais 47 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 357
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitą trečiąją šalį, į kurią 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
savanoriškai nusprendžia grįžti ir į kurią 
jis būtų priimtas;

c) bet kurią trečiąją šalį, į kurią 
trečiosios šalies pilietis bus priimtas ir 
kurioje nėra pavojaus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes praktika rodo, kad Grąžinimo direktyva nebetaikoma nenumatant 
šalių, į kurias galima grąžinti asmenis. Nepriėmus siūlomo pakeitimo, kyla grėsmė vidinei šio 
teksto logikai ir veiksmingumui. Įgyvendinus mūsų pakeitimą bus užtikrintas teisinės valstybės 
principo taikymas.

Pakeitimas 358
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitą trečiąją šalį, į kurią atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis savanoriškai 
nusprendžia grįžti ir į kurią jis būtų 
priimtas;

c) kitą trečiąją šalį, į kurią atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis gali teisėtai grįžti ir 
į kurią jis būtų priimtas;

Or. en
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Pagrindimas

Pirmenybė teikiama savanoriškam grįžimui, tačiau, jeigu trečiosios šalies pilietis nenori 
savanoriškai grįžti, turėtų būti įmanomas priverstinis grąžinimas. EK pasiūlyme pakeistos 
nuostatos dėl savanoriško ir priverstinio grąžinimo. Tiek savanoriško, tiek priverstinio 
grąžinimo atvejais svarbu užtikrinti, kad kelionė būtų teisėta; regis, ši apsaugos priemonė 
nepriimta.

Pakeitimas 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kitą trečiąją šalį, į kurią atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis savanoriškai 
nusprendžia grįžti ir į kurią jis būtų 
priimtas;

c) kitą trečiąją šalį, į kurią atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis gali saugiai grįžti 
ir į kurią jis būtų priimtas;

Or. en

Pagrindimas

Savanoriškas grįžimas yra tvariausias. Šios naujos redakcijos pakeitimais bus suteikta 
daugiau galimybių kuo labiau padidinti savanoriško grįžimo poveikį ir tvarumą. Tačiau 
esama atvejų, kai trečiosios šalies pilietis nenori savanoriškai išvykti. Įgyvendinant 
sprendimą grąžinti valstybių narių galimybės vykdyti išsiuntimą neturėtų būti ribotos.

Pakeitimas 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) d) trečiąją šalį, į kurią trečiosios 
šalies pilietis turi teisę atvykti ir gyventi, 
arba

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas tiesiogiai susijęs su 8 konstatuojamąja dalimi ir 5 pakeitimu, kuris yra jos 
atmaina.

Pakeitimas 361
Balázs Hidvéghi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kitą trečiąją šalį, į kurią jis (ji) bus 
priimtas (-a);

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šiuo metu grąžinimo procedūrų veiksmingumas labai mažas, kraštutiniu atveju (ypač 
kai grąžinamas asmuo nebendradarbiauja) turėtų būti įmanoma grąžinti neteisėtai esančius 
trečiųjų šalių piliečius į bet kurią juos priimančią trečiąją šalį. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į 
12 konstatuojamąją dalį ir 7 straipsnį, susijusius su grąžinamų asmenų įpareigojimais 
bendradarbiauti, nes į grąžinimo apibrėžtį taip pat būtų įtraukta kita su nebendradarbiavimu 
glaudžiai susijusi galimybė.

Pakeitimas 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) e) kraštutiniu atveju, jei a–
d punktuose nurodytas grąžinimas į 
trečiąją šalį negali būti įvykdytas dėl to, 
kad vykdant grąžinimo procesą trūksta 
arba trečiosios šalies, arba trečiosios 
šalies piliečio bendradarbiavimo, – bet 
kurią trečiąją šalį, su kuria yra sudarytas 
ES arba dvišalis susitarimas, kurio 
pagrindu trečiosios šalies pilietis yra 
priimamas ir jam leidžiama joje pasilikti, 
ir kurioje laikomasi tarptautinių žmogaus 
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teisių standartų pagal Tarptautinį 
pilietinių ir politinių teisių paktą, ir su 
sąlyga, kad jokios tarptautinės, europinės 
ar nacionalinės taisyklės netrukdo 
grąžinimą įvykdyti. Kai grąžinama į 
trečiąją šalį, kuri turi bendrą sieną su 
valstybe nare, prieš pradedant derybas dėl 
tokio dvišalio susitarimo, būtinas 
išankstinis valstybės narės pritarimas; 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiesiogiai susijęs su 8 konstatuojamąja dalimi ir 5 pakeitimu, kuris yra jos 
atmaina.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. sprendimas grąžinti – 
administracinis ar teismo sprendimas ar 
aktas, kuriuo konstatuojama arba 
paskelbiama, kad trečiosios šalies piliečio 
buvimas yra neteisėtas, ir nustatoma ar 
nurodoma prievolė grįžti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6. „draudimas atvykti“ – 
administracinis ar teismo sprendimas ar 
aktas, uždraudžiantis nustatytą laiką atvykti 
į valstybių narių teritoriją ir būti joje, 
priimamas kartu su sprendimu grąžinti;

6. „draudimas atvykti“ – 
administracinis ar teismo sprendimas ar 
aktas, uždraudžiantis nustatytą laiką atvykti 
į valstybių narių teritoriją ir būti joje;

Or. fr

Pagrindimas

Konkrečiai suderintas su 25 konstatuojamąja dalimi. Draudimas atvykti nebūtina taikomas 
kartu sprendimu grąžinti.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 
atveju esama priežasčių, kurios 
grindžiamos teisėje apibrėžtais konkrečiais 
kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis, kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra, gali pasislėpti;

7. pasislėpimo pavojus – kai 
konkrečiu atveju esama įrodytų konkrečių 
priežasčių, kurios grindžiamos teisėje 
apibrėžtais objektyviais ir konkrečiais 
kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis, kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra, gali pasislėpti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateikto 6 straipsnio dėl pasislėpimo 
pavojaus pakeitimo. Ši siūloma apibrėžtis yra tikslesnė, dėl jos bus daugiau teisinio aiškumo 
ir ji atitinka Parlamento poziciją kitų bylų atžvilgiu, kaip antai kalbant apie BEPS.

Pakeitimas 366
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 
atveju esama priežasčių, kurios 
grindžiamos teisėje apibrėžtais konkrečiais 
kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis, kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra, gali pasislėpti;

7. pasislėpimo pavojus – kai tam tikru 
atveju esama įrodytų priežasčių, kurios 
grindžiamos teisėje griežtai apibrėžtais 
konkrečiais ir objektyviais kriterijais, 
manyti, kad trečiosios šalies pilietis, 
kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra, gali pasislėpti;;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pakeitimo, kuriuo siūloma išbraukti 
6 straipsnį dėl pasislėpimo pavojaus.

Pakeitimas 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 
atveju esama priežasčių, kurios 
grindžiamos teisėje apibrėžtais konkrečiais 
kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis, kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra , gali pasislėpti;

7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 
atveju esama priežasčių, kurios 
grindžiamos šioje direktyvoje apibrėžtais 
konkrečiais kriterijais, manyti, kad 
trečiosios šalies pilietis, kuriam turi būti 
taikoma grąžinimo procedūra , gali 
pasislėpti;

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes yra glaudžiai susijęs su šios direktyvos 6 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 368
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 
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atveju esama priežasčių, kurios 
grindžiamos teisėje apibrėžtais konkrečiais 
kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis, kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra, gali pasislėpti;

atveju esama aiškių rodiklių, kurie 
grindžiami teisėje apibrėžtais konkrečiais 
kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis, kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra, gali pasislėpti;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis susijęs su vidine teksto logika, visų pirma 6 straipsniu dėl 
pasislėpimo pavojaus, ir jame pateikiama tikslesnė apibrėžtis.

Pakeitimas 369
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 
atveju esama priežasčių, kurios 
grindžiamos teisėje apibrėžtais konkrečiais 
kriterijais, manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis, kuriam turi būti taikoma grąžinimo 
procedūra, gali pasislėpti;

7. pasislėpimo pavojus – tam tikru 
atveju esama priežasčių, kurios 
grindžiamos konkrečiais kriterijais, manyti, 
kad trečiosios šalies pilietis, kuriam turi 
būti taikoma grąžinimo procedūra, gali 
pasislėpti;

Or. nl

Pagrindimas

Teisės aktuose negali būti numatyti visi objektyvūs kriterijai.

Pakeitimas 370
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. savanoriškas išvykimas – prievolės 
grįžti įvykdymas per sprendime grąžinti 
tam tikslui nustatytą laikotarpį;

8. savanoriškas išvykimas – prievolės 
grįžti įvykdymas bet kuriuo grąžinimo 
procedūros etapu, remiantis informacija 
pagrįstu ir atitinkamo asmens laisvai 
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priimamu sprendimu savanoriškai grįžti 
arba įsirašyti į Remiamo savanoriško 
grįžimo ir reintegracijos programą, 
netaikant jokio fizinio, psichologinio ar 
materialaus spaudimo;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 14 konstatuojamosios dalies ir 
9 straipsnio dėl savanoriško išvykimo pakeitimų.

Pakeitimas 371
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pažeidžiami asmenys – 
nepilnamečiai, nelydimi nepilnamečiai, 
neįgalieji, pagyvenę žmonės, nėščios 
moterys, vieniši tėvai, turintys 
nepilnamečių vaikų, bei asmenys, kurie 
buvo kankinti, išprievartauti ar patyrė 
kitokių formų sunkų psichologinį, fizinį 
ar seksualinį smurtą.

9. pažeidžiamoje padėtyje esantys 
asmenys – asmenys, kuriems sunkiau 
atsilaikyti prieš smurtą, išnaudojimą, 
prievartą ar teisių pažeidimus, su jais 
susidoroti ir po jų atsigauti dėl asmeninio, 
bendruomeninio, namų ūkio, struktūrinio 
ir (arba) situacinio lygmenų veiksnių ir 
aplinkybių, kurios didina riziką patirti 
tokį smurtą, išnaudojimą, prievartą ar 
teisių pažeidimus ir jų poveikį, arba dėl 
veiksnių, galinčių apsaugoti nuo tokio 
smurto, išnaudojimo, prievartos ir teisių 
pažeidimų, nebuvimo;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. pažeidžiami asmenys – 
nepilnamečiai, nelydimi nepilnamečiai, 
neįgalieji, pagyvenę žmonės, nėščios 
moterys, vieniši tėvai, turintys 
nepilnamečių vaikų, bei asmenys, kurie 
buvo kankinti, išprievartauti ar patyrė 
kitokių formų sunkų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą.

9. pažeidžiami asmenys – 
nepilnamečiai, nelydimi nepilnamečiai, 
neįgalieji, pagyvenę žmonės, nėščios 
moterys, vieniši tėvai, turintys 
nepilnamečių vaikų, lesbietės, gėjai, 
biseksualūs, translyčiai ir interseksualūs 
asmenys, religinėms mažumoms 
priklausantys asmenys, netikintys 
asmenys bei asmenys, kurie buvo kankinti, 
išprievartauti ar patyrė kitokių formų sunkų 
psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą ir 
smurtą dėl lyties.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis neatskiriamas nuo 14 straipsnio dėl grąžinimo valdymo 
sistemos pakeitimo siekiant įtraukti nuostatą, kad reikia skirti konkretų dėmesį 
pažeidžiamiems asmenims. Šiuo pakeitimu bus išplėsta šios apibrėžties taikymo sritis, kad į ją 
patektų asmenys, kurie gali būti itin pažeidžiamoje padėtyje, be to, šis pakeitimas taip pat 
atitinka Parlamento poziciją kitų bylų atžvilgiu, kaip antai kalbant apie BEPS.

Pakeitimas 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. 10. kitas leidimas, suteikiantis teisę 
gyventi šalyje – valstybės narės trečiosios 
šalies piliečiui išduotas dokumentas, 
kuriuo leidžiama gyventi jos teritorijoje, 
bet kuris nėra leidimas gyventi, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) 2016/399 
2 straipsnio 16 punkte, ar ilgalaikė viza, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
2018/1860 (SIS reglamentas dėl 
grąžinimo) 2 straipsnio 14 punkte, ir 
išskyrus Direktyvos 2013/33/ES 
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6 straipsnyje nurodytą dokumentą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiesiogiai susijęs su 8 konstatuojamąja dalimi ir 5 pakeitimu, kuris yra jos 
atmaina.

Pakeitimas 374
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva nedaro poveikio 
palankesnėms nuostatoms, įtvirtintoms 
šiuose dokumentuose:

1. Ši direktyva nedaro poveikio 
nuostatoms, įtvirtintoms šiuose 
dokumentuose:

Or. nl

Pagrindimas

Nereikėtų atmesti galimybės priimti griežtesnius, konkrečioms aplinkybėms pritaikytus 
dvišalius susitarimus.

Pakeitimas 375
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva nedaro poveikio 
jokioms trečiosios šalies piliečiui galimai 
palankesnėms nuostatoms, 
numatytoms Sąjungos acquis, susijusioje 
su imigracija ir prieglobsčiu.

Išbraukta.

Or. nl
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kaip prieglobsčio krizė tampa vis labiau nevaldoma, negalima priimti 
įsipareigojimo netaikyti. Ši dalis turėtų būti išbraukta, nes ji prieštarauja bendram 3 
konstatuojamojoje dalyje nustatytam tikslus dėl poreikio užtikrinti veiksmingą grąžinimą.

Pakeitimas 376
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių teisei priimti ar taikyti 
palankesnes nuostatas asmenims, kuriems 
ji yra taikoma, jei tokios nuostatos 
neprieštarauja šiai direktyvai.

3. Ši direktyva nedaro poveikio 
valstybių narių teisei priimti ar taikyti 
palankesnes arba griežtesnes nuostatas 
asmenims, kuriems ji yra taikoma, jei 
tokios nuostatos neprieštarauja šiai 
direktyvai. 

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų išsaugoti suverenumą, atsižvelgiant į jų konkrečias socialines ir 
ekonomines aplinkybes. Joms gali prireikti taikyti už Europos būtiniausius reikalavimus 
griežtesnius reikalavimus. Šiame pakeitime pabrėžiama, kad valstybės narės tebėra 
suverenios, kaip nurodyta 4 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 377
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Į šios direktyvos taikymo sritį 
nepatenkančių trečiosios šalies piliečių 
atžvilgiu pagal 2 straipsnio 2 dalies a 
punktą valstybės narės:

Išbraukta.

a) užtikrina, kad elgesys ir apsaugos lygis 
nebūtų mažiau palankūs, negu nustatyta 
10 straipsnio 4 ir 5 dalyse (priverstinių 
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priemonių naudojimo apribojimai), 11 
straipsnio 2 dalies a punkte (išsiuntimo 
atidėjimas), 17 straipsnio 1 dalies b ir d 
punktuose (neatidėliotina medicinos 
pagalba ir pažeidžiamų asmenų poreikių 
užtikrinimas) ir 19 bei 20 straipsniuose 
(sulaikymo sąlygos) ir
b) laikosi negrąžinimo principo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 22 straipsnio dėl pasienio procedūros 
pakeitimų.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina, kad elgesys ir apsaugos 
lygis nebūtų mažiau palankūs, negu 
nustatyta 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
(priverstinių priemonių naudojimo 
apribojimai), 11 straipsnio 2 dalies a 
punkte (išsiuntimo atidėjimas), 17 
straipsnio 1 dalies b ir d punktuose 
(neatidėliotina medicinos pagalba ir 
pažeidžiamų asmenų poreikių 
užtikrinimas) ir 19 bei 20 straipsniuose 
(sulaikymo sąlygos) ir

a) užtikrina, kad elgesys ir apsaugos 
lygis nebūtų mažiau palankūs, negu 
nustatyta 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
(priverstinių priemonių naudojimo 
apribojimai), 11 straipsnio 2 dalies a 
punkte (išsiuntimo atidėjimas), 12 
straipsnyje (vaikų grąžinimas ir 
išsiuntimas), 15 straipsnyje (forma), 16 
straipsnyje (teisių gynimo priemonės), 17 
straipsnyje (apsaugos priemonės iki 
grąžinimo), 14 straipsnio 1 dalies b ir d 
punktuose (neatidėliotina medicinos 
pagalba ir pažeidžiamų asmenų poreikių 
užtikrinimas), 18 straipsnyje (sulaikymas) 
ir 19 bei 20 straipsniuose (sulaikymo 
sąlygos) ir

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 22 straipsnio dėl pasienio 



PE658.738v01-00 162/346 AM\1214327LT.docx

LT

procedūros pakeitimų. Nors 2 straipsnio 2 dalies a punktu numatoma galimybė į šios 
direktyvos taikymo sritį neįtraukti tam tikrų trečiųjų šalių piliečių kategorijų, dėl to neturėtų 
būti taikomi žemesni standartai.

Pakeitimas 379
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrina, kad elgesys ir apsaugos 
lygis nebūtų mažiau palankūs, negu 
nustatyta 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
(priverstinių priemonių naudojimo 
apribojimai), 11 straipsnio 2 dalies a 
punkte (išsiuntimo atidėjimas), 17 
straipsnio 1 dalies b ir d punktuose 
(neatidėliotina medicinos pagalba ir 
pažeidžiamų asmenų poreikių 
užtikrinimas) ir 19 bei 20 straipsniuose 
(sulaikymo sąlygos) ir

a) užtikrina, kad elgesys ir apsaugos 
lygis nebūtų mažiau palankūs, negu 
nustatyta 10 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
(priverstinių priemonių naudojimo 
apribojimai), 11 straipsnio 2 dalies a 
punkte (išsiuntimo atidėjimas), 12 
straipsnyje (atsižvelgimas į vaiko interesus 
ir grąžinimas globėjui arba tinkamas 
priėmimas valstybėje), 17 straipsnio 1 
dalies b ir d punktuose (neatidėliotina 
medicinos pagalba ir pažeidžiamų asmenų 
poreikių užtikrinimas) ir 19 bei 20 
straipsniuose (sulaikymo sąlygos) ir

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išaiškinti, kad valstybės narės sprendimu nukrypti nuo reikalavimu remiantis 2 
straipsnio 2 dalies a punktu vis dar laikomasi tam tikrų teisinių įsipareigojimų, įskaitant 
prisiimtus pagal 12 straipsnį, susijusius su nelydymais nepilnamečiais. Parlamentas visada 
pabrėžia, kokio svarbios vaiko teisės, ypač tais atvejais, kai vaikai grąžinami. Svarbu, kad 2 
straipsnio 2 dalies a punkte numatytu nukrypimu numatytas mažiau palankus požiūris.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) laikosi negrąžinimo principo. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) laikosi negrąžinimo principo. b) laikosi negrąžinimo principo, 
atsižvelgia į vaiko interesus, šeimos 
gyvenimą ir sveikatos būklę (5 straipsnis).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 22 straipsnio dėl pasienio 
procedūros pakeitimų. Nors 2 straipsnio 2 dalies a punktu numatoma galimybė į šios 
direktyvos taikymo sritį neįtraukti tam tikrų trečiųjų šalių piliečių kategorijų, dėl to neturėtų 
būti taikomi žemesni standartai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 Negrąžinimas, vaiko interesai, 
šeimos gyvenimas ir sveikatos būklė

5 Vaiko interesai, šeimos gyvenimas 
ir sveikatos būklė

Or. fr
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaiko interesus, a) vaiko interesus, į kuriuos visų 
pirma turi būti atsižvelgiama priimant 
visus su nepilnamečiais susijusius 
sprendimus,

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, nes jis neatskiriamas nuo pateiktų 14 straipsnio dėl grąžinimo 
valdymo sistemos pakeitimų siekiant įtraukti nuostatą, kad reikėtų skirti tinkamą dėmesį 
pažeidžiamiems asmenims, įskaitant nepilnamečius.

Pakeitimas 384
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) specialiuosius neįgaliųjų, vyresnio 
amžiaus žmonių, nėščiųjų, prekybos 
žmonėmis aukų, sunkiai sergančių 
asmenų, psichikos sutrikimų turinčių 
asmenų ir asmenų, kurie patyrė 
kankinimus, buvo išprievartauti ar patyrė 
kitą sunkių formų psichologinį, fizinį ar 
seksualinį smurtą, pvz., moterų lyties 
organų žalojimo aukų, poreikius.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 38 konstatuojamosios dalies ir 14 straipsnio 
pakeitimų.

Pakeitimas 385
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) savo piliečių teises;

Or. nl

Pagrindimas

Prieglobsčio politika turi būti saugomas ne tik prieglobsčio prašytojas, bet ir pačios šalies 
piliečiai. Šis pakeitimas grindžiamas 4 konstatuojamąja dalimi ir 4 konstatuojamosios dalies, 
kurioje nurodytas EŽTT 15 straipsnis, 2 pakeitimu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 pastraipos 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ir laikosi negrąžinimo principo. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

Pakeitimas 387
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Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Pasislėpimo pavojus

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra bent šie kriterijai:
a) tapatybę įrodančių dokumentų 
neturėjimas;
b) gyvenamosios vietos, nuolatinės 
gyvenamosios vietos arba patikimo adreso 
neturėjimas;
c) finansinių išteklių neturėjimas;
d) neteisėtas atvykimas į valstybių narių 
teritoriją;
e) neleistinas judėjimas į kitos valstybės 
narės teritoriją;
f) aiškiai išreikštas ketinimas nesilaikyti 
su grąžinimu susijusių priemonių, 
taikomų pagal šią direktyvą;
g) kitoje valstybėje narėje dėl asmens 
priimtas sprendimas grąžinti;
h) sprendimo grąžinti, įskaitant 
sprendimą, kuriame numatyta prievolė 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
nevykdymas;
i) 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
reikalavimo nedelsiant vykti į kitos 
valstybės narės, išdavusios galiojantį 
leidimą gyventi ar kitą joje būti teisę 
suteikiantį leidimą, teritoriją 
nesilaikymas;
j) 7 straipsnyje nurodytos prievolės 
bendradarbiauti su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis visais 
grąžinimo procedūrų etapais nevykdymas;
k) paskelbtas nuosprendis dėl 
nusikalstamos veikos, įskaitant kitoje 
valstybėje narėje padarytą sunkią 
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nusikalstamą veiką;
l) vykstantys baudžiamieji tyrimai ir 
procesai;
m) netikrų arba suklastotų tapatybės 
dokumentų naudojimas, esamų 
dokumentų sunaikinimas arba kitoks 
pašalinimas arba atsisakymas duoti pirštų 
atspaudus, kaip reikalaujama pagal 
Sąjungos arba nacionalinę teisę;
n) priešinimasis grąžinimo procedūroms 
naudojant smurtą ar sukčiaujant;
o) 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
priemonės, kuria siekiama užkirsti kelią 
pasislėpimui, nesilaikymas;
p) esamo draudimo atvykti nesilaikymas.
2.
Esamas pasislėpimo pavojus nustatomas 
remiantis bendru atskiro atvejo konkrečių 
aplinkybių vertinimu, atsižvelgiant į 1 
dalyje nurodytus objektyvius kriterijus.
Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies 
m, n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Esamas pasislėpimo pavojus 
nustatomas remiantis bendru konkrečių 
aplinkybių vertinimu ir būsimu elgesiu, 
kokio galima pagrįstai tikėtis atskiru 
atveju, atsižvelgiant į šiuos objektyvius 
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kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 389
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra bent šie kriterijai:

Išbraukta.

a) tapatybę įrodančių dokumentų 
neturėjimas;
b) gyvenamosios vietos, nuolatinės 
gyvenamosios vietos arba patikimo adreso 
neturėjimas;
c) finansinių išteklių neturėjimas;
d) neteisėtas atvykimas į valstybių narių 
teritoriją;
e) neleistinas judėjimas į kitos valstybės 
narės teritoriją;
f) aiškiai išreikštas ketinimas nesilaikyti 
su grąžinimu susijusių priemonių, 
taikomų pagal šią direktyvą;
g) kitoje valstybėje narėje dėl asmens 
priimtas sprendimas grąžinti;
h) sprendimo grąžinti, įskaitant 
sprendimą, kuriame numatyta prievolė 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
nevykdymas;
i) 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
reikalavimo nedelsiant vykti į kitos 
valstybės narės, išdavusios galiojantį 
leidimą gyventi ar kitą joje būti teisę 
suteikiantį leidimą, teritoriją 
nesilaikymas;
j) 7 straipsnyje nurodytos prievolės 
bendradarbiauti su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis visais 
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grąžinimo procedūrų etapais nevykdymas;
k) paskelbtas nuosprendis dėl 
nusikalstamos veikos, įskaitant kitoje 
valstybėje narėje padarytą sunkią 
nusikalstamą veiką;
l) vykstantys baudžiamieji tyrimai ir 
procesai;
m) netikrų arba suklastotų tapatybės 
dokumentų naudojimas, esamų 
dokumentų sunaikinimas arba kitoks 
pašalinimas arba atsisakymas duoti pirštų 
atspaudus, kaip reikalaujama pagal 
Sąjungos arba nacionalinę teisę;
n) priešinimasis grąžinimo procedūroms 
naudojant smurtą ar sukčiaujant;
o) 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
priemonės, kuria siekiama užkirsti kelią 
pasislėpimui, nesilaikymas;
p) esamo draudimo atvykti nesilaikymas.

Or. en

Pakeitimas 390
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra bent šie kriterijai:

1. Esamas pasislėpimo pavojus 
nustatomas remiantis bendru atskiro 
atvejo konkrečių aplinkybių vertinimu, 
atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, 
kuriuos sudaro bent šie kriterijai:

Or. en

Pakeitimas 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra bent šie kriterijai:

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti tokie 
objektyvūs kriterijai, taip pat bet kuris 
kitas kriterijus, kurį valstybės narės laiko 
naudingu:

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra bent šie kriterijai:

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra tik šie kriterijai:

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra bent šie kriterijai:

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai gali būti tik šie 
kriterijai:

Or. en

Pagrindimas

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 
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list was non-exhaustive. This would have a very serious effect due to the link between the risk 
of absconding and detention, as well as for limiting the options for voluntary departure. This 
would entail serious costs, as the EP impact assessment underlined, both for the third country 
nationals as well as for Member States. It would be better to provide legal certainty and 
harmonisation across the Union on the risk of absconding and introduce an exhaustive list of 
objective criteria here. The criteria should be precise and actually constitute a link with the 
risk of absconding.

Pakeitimas 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra bent šie kriterijai:

1. 3 straipsnio 7 dalyje nurodyti 
objektyvūs kriterijai yra šie:

Or. it

Pakeitimas 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tapatybę įrodančių dokumentų 
neturėjimas;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tapatybę įrodančių dokumentų Išbraukta.
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neturėjimas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tapatybę įrodančių dokumentų 
neturėjimas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Daugybė prieglobsčio prašytojų ir kiti trečiųjų šalių piliečiai ne visada gali pateikti tokius 
dokumentus. Pavyzdžiui, jie galėjo prarasti tokius dokumentus arba jie galėjo būti iš jų 
paimti. Tai savaime nėra objektyvus kriterijus, pagal kurį nustatomas galimas pasislėpimo 
pavojus. Šis kriterijus padeda nustatyti būsimą elgesį.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvenamosios vietos, nuolatinės 
gyvenamosios vietos arba patikimo adreso 
neturėjimas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Gyvenamosios vietos, nuolatinės gyvenamosios vietos arba patikimo adreso neturėjimas yra 
dažnas, todėl galimo didelio skaičiaus asmenų sulaikymo ir benamystės galimybė savaime 
nėra patikimas būsimo pasislėpimo pavojaus nustatymo kriterijus.
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Pakeitimas 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvenamosios vietos, nuolatinės 
gyvenamosios vietos arba patikimo adreso 
neturėjimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) finansinių išteklių neturėjimas; Išbraukta.

Or. it

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) finansinių išteklių neturėjimas; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) finansinių išteklių neturėjimas; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kaip finansinių išteklių neturėjimas yra patikimas būsimo pasislėpimo pavojaus 
kriterijus. Iš tiesų, būtent finansinių išteklių reikia norint pasislėpti.

Pakeitimas 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) neteisėtas atvykimas į valstybių 
narių teritoriją;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) neteisėtas atvykimas į valstybių 
narių teritoriją;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Priklausomai nuo valstybių narių aiškinimo, tai galėtų apimti beveik visus prie išorės sienų 
atvykstančius prieglobsčio prašytojus. Taigi tai galėtų suteikti galimybę sulaikyti dideles 
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prieglobsčio prašytojų grupes. Be to, toks ankstesnis atvykimo būdas nėra patikimas būsimo 
pasislėpimo pavojaus kriterijus.

Pakeitimas 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) neteisėtas atvykimas į valstybių 
narių teritoriją;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) neteisėtas atvykimas į valstybių 
narių teritoriją;

(d) neteisėtas atvykimas į valstybių 
narių teritoriją ar sulaikymas, ar 
suėmimas dėl neteisėto valstybės narės 
išorės sienos kirtimo sausuma, jūra ar 
oru;

Or. fr

Pakeitimas 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) neleistinas judėjimas į kitos 
valstybės narės teritoriją;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) neleistinas judėjimas į kitos 
valstybės narės teritoriją;

e) neleistinas judėjimas į kitos 
valstybės narės teritoriją, be kita ko, jei 
buvo vykstama tranzitu per trečiąją šalį, 
arba mėginama vykti tranzitu;

Or. fr

Pakeitimas 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) aiškiai išreikštas ketinimas 
nesilaikyti su grąžinimu susijusių 
priemonių, taikomų pagal šią direktyvą;

f) aiškiai išreikštas ketinimas 
nesilaikyti visų su grąžinimu susijusių 
priemonių, taikomų pagal šią direktyvą, 
arba veiksmai, aiškiai rodantys ketinimą 
nesilaikyti visų šių priemonių; ;

Or. fr

Pakeitimas 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kitoje valstybėje narėje dėl asmens 
priimtas sprendimas grąžinti;

Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kitoje valstybėje narėje dėl asmens 
priimtas sprendimas grąžinti;

g) kitoje valstybėje narėje dėl asmens 
priimtas sprendimas grąžinti, jeigu pagal 9 
straipsnio 5 dalį jam nesuteiktas leidimas 
vykti tranzitu;

Or. pl

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis papildoma atsižvelgiant į pateiktus 9 straipsnio 5 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
reikalavimo nedelsiant vykti į kitos 
valstybės narės, išdavusios galiojantį 
leidimą gyventi ar kitą joje būti teisę 
suteikiantį leidimą, teritoriją 
nesilaikymas;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
reikalavimo nedelsiant vykti į kitos 
valstybės narės, išdavusios galiojantį 
leidimą gyventi ar kitą joje būti teisę 
suteikiantį leidimą, teritoriją nesilaikymas;

i) 8 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
reikalavimo vykti į kitos valstybės narės, 
išdavusios galiojantį leidimą gyventi ar kitą 
joje būti teisę suteikiantį leidimą, teritoriją 
nesilaikymas;

Or. en

Pakeitimas 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) 7 straipsnyje nurodytos prievolės 
bendradarbiauti su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis visais 
grąžinimo procedūrų etapais nevykdymas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) 7 straipsnyje nurodytos prievolės 
bendradarbiauti su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis visais 
grąžinimo procedūrų etapais nevykdymas;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) paskelbtas nuosprendis dėl 
nusikalstamos veikos, įskaitant kitoje 
valstybėje narėje padarytą sunkią 
nusikalstamą veiką;

k) paskelbtas nuosprendis dėl 
nusikalstamos veikos, įskaitant kitoje 
valstybėje narėje padarytą sunkią 
nusikalstamą veiką, jeigu bausmė nebuvo 
atlikta iki galo;

Or. it

Pakeitimas 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) paskelbtas nuosprendis dėl 
nusikalstamos veikos, įskaitant kitoje 
valstybėje narėje padarytą sunkią 
nusikalstamą veiką;

k) paskelbtas nuosprendis dėl 
valstybėje narėje padarytos sunkios 
nusikalstamos veikos;

Or. en

Pagrindimas

Pripažinimas kaltu įvykdžius nusikalstamą veiką, įskaitant smulkius pažeidimus, savaime nėra 
objektyvus veiksnys, kuriuo remiantis būtų nustatyta būsimas pasislėpimo pavojus. Tačiau 
pripažinimas kaltu įvykdžius sunkią nusikalstamą veiklą gali būti tokiu veiksniu. Tai turėtų 
būti taikytina, kai tokie nuosprendžiai paskelbti ne tik kitose, bet visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 418
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) paskelbtas nuosprendis dėl 
nusikalstamos veikos, įskaitant kitoje 

k) egzistuoja ankstesnis 
apkaltinamasis nuosprendis dėl 
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valstybėje narėje padarytą sunkią 
nusikalstamą veiką;

nusikalstamos veikos, įskaitant kitoje 
valstybėje narėje padarytą nusikalstamą 
veiką;

Or. fr

Pakeitimas 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) vykstantys baudžiamieji tyrimai ir 
procesai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vykdomi baudžiamieji tyrimai ir procesai gali būti teisėtas pagrindas taikyti apribojimus ar 
netgi sulaikyti. Vis dėlto šioje direktyvoje šis klausimas nereglamentuojamas. Nacionalinės 
baudžiamosios teisės aktais nustatytas pakankamas pagrindas tokiais atvejais taikyti 
apribojimus arba sulaikymą.

Pakeitimas 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) netikrų arba suklastotų tapatybės 
dokumentų naudojimas, esamų 
dokumentų sunaikinimas arba kitoks 
pašalinimas arba atsisakymas duoti pirštų 
atspaudus, kaip reikalaujama pagal 
Sąjungos arba nacionalinę teisę;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) netikrų arba suklastotų tapatybės 
dokumentų naudojimas, esamų dokumentų 
sunaikinimas arba kitoks pašalinimas arba 
atsisakymas duoti pirštų atspaudus, kaip 
reikalaujama pagal Sąjungos arba 
nacionalinę teisę;

(m) netikrų arba suklastotų tapatybės ar 
kelionės dokumentų, leidimų gyventi ar 
vizų arba dokumentų, kuriais 
pagrindžiamos atvykimo sąlygos, 
naudojimas, tokių dokumentų 
sunaikinimas arba kitoks pašalinimas, kitų 
vardų naudojimas ketinant sukčiauti, 
kitos melagingos informacijos pateikimas 
žodžiu arba raštu, arba atsisakymas duoti 
biometrinius duomenis, kaip reikalaujama 
pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę;

Or. fr

Pakeitimas 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) netikrų arba suklastotų tapatybės 
dokumentų naudojimas, esamų 
dokumentų sunaikinimas arba kitoks 
pašalinimas arba atsisakymas duoti pirštų 
atspaudus, kaip reikalaujama pagal 
Sąjungos arba nacionalinę teisę;

m) esamų dokumentų sunaikinimas 
arba kitoks pašalinimas arba atsisakymas 
duoti pirštų atspaudus, kaip reikalaujama 
pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę;

Or. en

Pagrindimas

Netikrų arba suklastotų tapatybės dokumentų naudojimas savaime nėra objektyvus veiksnys, 
kuriuo remiantis būtų nustatyta būsimas pasislėpimo pavojus. Be to, prieglobsčio prašytojai, 
norėdami pabėgti iš savo kilmės šalies, neturi alternatyvų netikriems ar suklastotiems 
dokumentams. Vis dėlto tyčinis tokių dokumentų sunaikinimas arba naudojimas galėtų tapti 
objektyviu veiksniu būsimam pabėgimo pavojui nustatyti.
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Pakeitimas 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) priešinimasis grąžinimo 
procedūroms naudojant smurtą ar 
sukčiaujant;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
priemonės, kuria siekiama užkirsti kelią 
pasislėpimui, nesilaikymas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) esamo draudimo atvykti 
nesilaikymas.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 dalies 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) esamo draudimo atvykti 
nesilaikymas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) esamo draudimo atvykti 
nesilaikymas.

p) galiojančio draudimo atvykti 
nesilaikymas.

Or. fr

Pakeitimas 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) q) pavojus viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.

Or. fr

Pakeitimas 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1a. Valstybės narės savo 
nacionalinės teisės aktuose gali numatyti 
papildomų objektyvių kriterijų.

Or. fr

Pakeitimas 430
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esamas pasislėpimo pavojus 
nustatomas remiantis bendru atskiro 
atvejo konkrečių aplinkybių vertinimu, 
atsižvelgiant į 1 dalyje nurodytus 
objektyvius kriterijus.

Išbraukta.

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies 
m, n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Or. en

Pakeitimas 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esamas pasislėpimo pavojus nustatomas 
remiantis bendru atskiro atvejo konkrečių 
aplinkybių vertinimu, atsižvelgiant į 
1 dalyje nurodytus objektyvius kriterijus.

Esamas pasislėpimo pavojus nustatomas 
remiantis bendru atskiro atvejo konkrečių 
aplinkybių vertinimu, atsižvelgiant į 
1 dalyje ir 1 a dalyje nurodytus objektyvius 
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kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies 
m, n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu nesilaikoma principo, kad pasislėpimo pavojus visada turėtų būti įvertintas 
individualiai, nes į jį įtraukta automatinė pasislėpimo pavojaus prielaida.

Pakeitimas 433
Isabel Santos

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies 
m, n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Išbraukta.

Or. pt
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Pakeitimas 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies m, 
n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies d, 
e, f, g, h, k, l, m, n, o, p ir q punktuose 
nurodytų kriterijų, kiekvienu atskiru atveju 
daroma prielaida, kad esama pasislėpimo 
pavojaus, nebent įrodoma kitaip.

Or. fr

Pakeitimas 435
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies m, 
n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies f, 
g, h, i, j, k, m, n, o ir p punktuose nurodytų 
kriterijų, kiekvienu atskiru atveju daroma 
prielaida, kad esama pasislėpimo pavojaus, 
nebent įrodoma kitaip.

Or. en

Pakeitimas 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies m, 
n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies k, 
m, n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
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kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosios šalies pilietis, pripažintas kaltu, pvz., įvykdžius sunkią nusikalstamą veiką, kitoje 
valstybėje narėje, savaime rodo judėjimą tarp valstybių narių.

Pakeitimas 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies m, 
n, o ir p punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Tačiau valstybės narės nustato, kad, kai 
tenkinamas vienas iš objektyvių 1 dalies m, 
n ir o punktuose nurodytų kriterijų, 
kiekvienu atskiru atveju daroma prielaida, 
kad esama pasislėpimo pavojaus, nebent 
įrodoma kitaip.

Or. it

Pakeitimas 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 Prievolė bendradarbiauti 7 Trečiųjų šalių piliečių prievolė 
bendradarbiauti

Or. fr

Pakeitimas 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė bendradarbiauti Informacija ir bendradarbiavimas

Or. en

Pakeitimas 440
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė bendradarbiauti Informacijos teikimas

Or. en

Pakeitimas 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė bendradarbiauti Bendradarbiavimas

Or. en

Pakeitimas 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato trečiųjų 1. Valstybės narės nustato trečiųjų 
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šalių piliečiams prievolę bendradarbiauti su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Ta prievolė, visų pirma, apima:

šalių piliečiams prievolę bendradarbiauti su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais, nebent trečiosios šalies pilietis 
gali įrodyti, kad jis išvyks be pagalbos. Ta 
prievolė, visų pirma, apima:

Or. en

Pakeitimas 443
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato trečiųjų 
šalių piliečiams prievolę bendradarbiauti su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Ta prievolė, visų pirma, apima:

1. Valstybės narės nustato trečiųjų 
šalių piliečiams prievolę bendradarbiauti su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais, nebent trečiosios šalies pilietis 
gali įrodyti, kad jis išvyks be pagalbos. Ta 
prievolė, visų pirma, apima:

Or. en

Pakeitimas 444
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato trečiųjų 
šalių piliečiams prievolę bendradarbiauti 
su valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Ta prievolė, visų pirma, apima:

1. Vykstant grąžinimo procesui, 
valstybės narės trečiųjų šalių piliečius 
jiems suprantama kalba glaustai, aiškiai, 
suprantamai ir nesudėtingai, naudodamos 
aiškią ir nesudėtingą kalbą informuoja 
apie grąžinimo procedūrų etapus. 
Teikiama informacija, visų pirma, apima:

Or. en
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Pakeitimas 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato trečiųjų 
šalių piliečiams prievolę bendradarbiauti su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Ta prievolė, visų pirma, apima:

1. Valstybės narės sudaro 
palankesnes sąlygas trečiųjų šalių 
piliečiams bendradarbiauti su valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis 
visais grąžinimo procedūrų etapais. Visa 
informacija apie procedūrą trečiųjų šalių 
piliečiams teikiama jiems suprantama 
kalba.

Or. en

Pakeitimas 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato trečiųjų 
šalių piliečiams prievolę bendradarbiauti 
su valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais. Ta prievolė, visų pirma, apima:

1. Valstybės narės imasi priemonių, 
kad palengvintų kompetentingų institucijų 
ir trečiųjų šalių piliečių abipusį 
bendradarbiavimą ir informacijos 
teikimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad vykdant grąžinimo procedūrą svarbus abipusis informacijos 
teikimas ir bendradarbiavimas. Todėl jis yra labiau subalansuotas už Komisijos pasiūlymą, 
kuriame tik numatoma prievolė trečiųjų šalių piliečiams. Abipusis informacijos teikimas ir 
bendradarbiavimas yra labai svarbūs stiprinant pasitikėjimą grąžinimo procesu, didinant jo 
efektyvumą ir veiksmingumą, taip pat sudarant galimybes atsižvelgti į konkrečias trečiųjų 
šalių piliečių aplinkybes.
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Pakeitimas 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pareigą pateikti visą informaciją, 
būtiną tapatybei nustatyti ar patikrinti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: šis aspektas atsispindi naujame ir labiau suderintame 7 straipsnio 2 dalies 
pakeitime.

Pakeitimas 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pareigą pateikti visą informaciją, 
būtiną tapatybei nustatyti ar patikrinti;

a) pareigą pateikti visą informaciją, 
būtiną tapatybei, be kita ko, amžiui taikant 
kaulų ar dantų patikrą, nustatyti ar 
patikrinti;

Or. fr

Pakeitimas 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pareigą pateikti visą informaciją, a) pareigą pateikti visą informaciją, 
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būtiną tapatybei nustatyti ar patikrinti; būtiną tapatybei nustatyti ar patikrinti ir 
paprašius įrodyti dėtas pastangas;

Or. fr

Pakeitimas 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pareigą pateikti visą informaciją, 
būtiną tapatybei nustatyti ar patikrinti;

a) trečiųjų šalių piliečių 
bendradarbiavimą, siekiant pateikti visą 
informaciją, būtiną tapatybei nustatyti ar 
patikrinti;

Or. en

Pakeitimas 451
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pareigą pateikti visą informaciją, 
būtiną tapatybei nustatyti ar patikrinti;

a) įvairių grąžinimo procedūros 
etapų apžvalgą ir paaiškinimą;

Or. en

Pakeitimas 452
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pareigą pateikti informaciją apie 
trečiąsias šalis, per kurias vykta tranzitu;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pareigą pateikti informaciją apie 
trečiąsias šalis, per kurias vykta tranzitu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pareigą pateikti informaciją apie 
trečiąsias šalis, per kurias vykta tranzitu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas šis aspektas atsispindi naujame ir labiau suderintame 7 straipsnio 2 dalies 
pakeitime.

Pakeitimas 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pareigą pateikti informaciją apie Išbraukta.
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trečiąsias šalis, per kurias vykta tranzitu;

Or. it

Pakeitimas 456
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pareigą pateikti informaciją apie 
trečiąsias šalis, per kurias vykta tranzitu;

b) pareigą pateikti informaciją apie 
trečiąsias šalis, per kurias vykta tranzitu, ir 
apie asmenis, su kuriais susisiekta, ar 
gaires;

Or. ro

Pakeitimas 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pareigą dalyvauti ir būti 
pasiekiamais visais procedūros etapais;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: šis aspektas atsispindi naujame ir labiau suderintame 7 straipsnio 2 dalies 
pakeitime.

Pakeitimas 458
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pareigą dalyvauti ir būti 
pasiekiamais visais procedūros etapais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pareigą dalyvauti ir būti 
pasiekiamais visais procedūros etapais;

c) pareigą kompetentingoms 
institucijoms pateikti patikimą adresą 
nacionalinėje teisėje nustatyta forma ir 
per nustatytą laikotarpį ir dalyvauti ir būti 
pasiekiamais visais procedūros etapais;

Or. fr

Pakeitimas 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pareigą dalyvauti ir būti 
pasiekiamais visais procedūros etapais;

c) trečiųjų šalių piliečių prievolę būti 
pasiekiamais visais procedūros etapais;

Or. en

Pakeitimas 461
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)



PE658.738v01-00 196/346 AM\1214327LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) žinojimą apie prievolės grįžti 
nesilaikymo po to, kai priimamas 
sprendimas grąžinti, pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 462
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) žinojimą apie procedūros trukmę, 
įskaitant visus terminus, kurių 
kompetentingos institucijos turi laikytis, 
įskaitant sulaikymo terminą;

Or. en

Pakeitimas 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas: šis aspektas atsispindi naujame ir labiau suderintame 7 straipsnio 2 dalies 
pakeitime.
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Pakeitimas 464
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą.

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą, 
pateikti visą informaciją bei pareiškimus, 
kurių reikia tokiam dokumentui gauti, ir 
bendradarbiauti su šiomis institucijomis.

Or. fr
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Pakeitimas 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą.

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą ir 
įgyvendinti su jo (jos) sveikatos būkle 
susijusius reikalavimus, kuriuos 
reikalaujama taikyti kilmės šalyje.

Or. en

Pakeitimas 468
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą.

d) pareigą pateikti trečiųjų šalių 
kompetentingoms institucijoms prašymą 
išduoti galiojantį kelionės dokumentą ir 
įgyvendinti su jo (jos) sveikatos būkle 
susijusius reikalavimus kuriuos 
reikalaujama taikyti kilmės šalyje.

Or. en

Pakeitimas 469
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) aiškią teisių ir pareigų procedūros 
metu apžvalgą, įskaitant teisę į 
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veiksmingą teisių gynimo priemonę, kuria 
galima apskųsti arba prašyti peržiūrėti 
sprendimus, susijusius su grąžinimu arba 
sulaikymu, kaip nurodyta 15 ir 18a 
straipsniuose, ir teisę į nemokamą teisinę 
pagalbą ir vertimą žodžiu;

Or. en

Pakeitimas 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) e) pareigą asmeniškai atvykti, jei ir 
kai reikia šiuo tikslu, į kompetentingas 
nacionalines ir trečiųjų šalių institucijas.

Or. fr

Pakeitimas 471
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) žinojimą apie su grąžinimu ar 
sulaikymu susijusių sprendimų, kaip 
nurodyta 15 ir 18 straipsniuose, 
rezultatus, to sprendimo priežastis ir 
aspektus, į kuriuos buvo atsižvelgta 
priimant sprendimą, taip pat terminus ir 
būdus, kuriais toks sprendimas gali būti 
ginčijamas.

Or. en

Pakeitimas 472
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija – tai, be kita ko, trečiųjų šalių 
piliečių pareiškimai ir turimi dokumentai, 
susiję su tapatybe, pilietybe ar 
pilietybėmis, amžiumi, ankstesnės 
gyvenamosios vietos šalimi ar šalimis ir 
vieta ar vietomis, kelionės maršrutais ir 
kelionės dokumentais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 473
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija – tai, be kita ko, trečiųjų šalių 
piliečių pareiškimai ir turimi dokumentai, 
susiję su tapatybe, pilietybe ar 
pilietybėmis, amžiumi, ankstesnės 
gyvenamosios vietos šalimi ar šalimis ir 
vieta ar vietomis, kelionės maršrutais ir 
kelionės dokumentais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 dalies 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija – tai, be kita ko, trečiųjų šalių 
piliečių pareiškimai ir turimi dokumentai, 
susiję su tapatybe, pilietybe ar 
pilietybėmis, amžiumi, ankstesnės 
gyvenamosios vietos šalimi ar šalimis ir 
vieta ar vietomis, kelionės maršrutais ir 
kelionės dokumentais.

2. 1) Trečiosios šalies pilietis pagal 
savo žinias ir gebėjimus informuoja 
kompetentingas institucijas apie 
duomenis, būtinus jo tapatybei nustatyti 
arba patvirtinti, be kita ko, kai yra, 
pateikdamas dokumentus, susijusius su 
pilietybe ar pilietybėmis, amžiumi, 
ankstesnės gyvenamosios vietos šalimi ar 
šalimis ir vieta ar vietomis, kelionės 
maršrutais ir kelionės dokumentais. Taip 
pat trečiosios šalies pilietis yra 
pasiekiamas, kol trunka procedūra, ir, 
kiek įmanoma ir kai tai nekenkia jo 
teisėms ar saugumui, bendradarbiauja su 
trečiųjų šalių kompetentingomis 
institucijoms pateikdamas prašymą išduoti 
galiojantį kelionės dokumentą.

Or. en

Pakeitimas 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija – tai, be kita ko, trečiųjų šalių 
piliečių pareiškimai ir turimi dokumentai, 
susiję su tapatybe, pilietybe ar 
pilietybėmis, amžiumi, ankstesnės 
gyvenamosios vietos šalimi ar šalimis ir 
vieta ar vietomis, kelionės maršrutais ir 
kelionės dokumentais.

2. 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija – tai, be kita ko, trečiųjų šalių 
piliečių pareiškimai ir turimi dokumentai, 
susiję su tapatybe, pilietybe ar 
pilietybėmis, amžiumi, ir priemonė 
patikrinti nurodytą amžių, taikant kaulų 
ar dantų patikrą, ankstesnės gyvenamosios 
vietos šalį ar šalis ir vietą ar vietas, 
kelionės maršrutus ir kelionės 
dokumentus ir bet kokia kitą informaciją, 
kurią valstybės narės laiko naudinga.

Or. fr
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Pakeitimas 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija – tai, be kita ko, trečiųjų šalių 
piliečių pareiškimai ir turimi dokumentai, 
susiję su tapatybe, pilietybe ar 
pilietybėmis, amžiumi, ankstesnės 
gyvenamosios vietos šalimi ar šalimis ir 
vieta ar vietomis, kelionės maršrutais ir 
kelionės dokumentais.

2. 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija – tai, be kita ko, trečiųjų šalių 
piliečių pareiškimai ir turimi dokumentai, 
susiję su tapatybe, gimimo vieta ir data, 
pilietybe ar pilietybėmis, ankstesnės 
gyvenamosios vietos šalimi ar šalimis ir 
vieta ar vietomis, kelionės maršrutais ir 
kelionės dokumentais, taip pat jų 
biometriniais duomenimis.

Or. fr

Pakeitimas 477
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informuoja 
trečiųjų šalių piliečius apie 1 dalyje 
nurodytos prievolės nesilaikymo 
pasekmes.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informuoja trečiųjų 3. Valstybės narės glaustai, skaidriai, 
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šalių piliečius apie 1 dalyje nurodytos 
prievolės nesilaikymo pasekmes.

suprantamai ir lengvai prieinama forma, 
aiškia ir paprasta, pareiškėjo suprantama 
kalba ir naudodamos standartinį šabloną, 
kurį parengia Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūra, raštu informuoja 
trečiųjų šalių piliečius. Be to, prireikus ši 
informacija pateikiama ir žodžiu bei 
vaizdo medžiaga, rodant vaizdo įrašus ir 
piktogramas, ir atsižvelgiant į 
individualias aplinkybes, visų pirma 
pažeidžiamų asmenų atveju. Informuojant 
mažų mažiausiai aiškiai apžvelgiama 
grąžinimo procedūra, teisės ir prievolės 
vykdant šią procedūrą, prievolės grįžti 
nesilaikymo po to, kai priimamas 
sprendimas grąžinti, pasekmės ir 
nurodomi galinčių patarti 
nevyriausybinių ir tarptautinių 
organizacijų kontaktiniai duomenys bei 
tvaraus grįžimo galimybės, pvz., paramos 
ir reintegracijos priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime nurodyti tikslesni teiktini elementai ir informacijos formatai, be kita ko, 
atsižvelgiant į EP pozicijas dėl informacijos teikimo BEPS, kaip jau iš dalies susitarta 
trišaliuose dialoguose.

Pakeitimas 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informuoja trečiųjų 
šalių piliečius apie 1 dalyje nurodytos 
prievolės nesilaikymo pasekmes.

3. Valstybės narės informuoja trečiųjų 
šalių piliečius apie 1 dalyje nurodytos 
prievolės nesilaikymo pasekmes. Vaikų 
atveju informacija teikiama vaikui 
suprantamu būdu ir jam suprantama 
kalba, dalyvaujant vaiko apsaugos 
pareigūnams arba globėjui.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visada pirmiausia būtų paisoma vaiko interesų, atskirtiems ir 
nelydimiems vaikams turėtų būti paskirtas globėjas. Šis pakeitimas grindžiamas Pagrindinių 
teisių agentūros vadovu dėl tėvų priežiūros netekusių vaikų globos, p. 26 ir toliau.

Pakeitimas 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informuoja trečiųjų 
šalių piliečius apie 1 dalyje nurodytos 
prievolės nesilaikymo pasekmes.

3. Valstybės narės informuoja trečiųjų 
šalių piliečius apie 1 dalyje nurodytos 
prievolės nesilaikymo pasekmes. Valstybės 
narės nustato tokios informacijos teikimo 
sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 481
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visa 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama laiku, kad trečiosios šalies 
pilietis galėtų naudotis pagal šią direktyvą 
garantuojamomis teisėmis. Informacija 
teikiama žodžiu ir raštu. Nepilnamečių 
atveju informaciją vaikui suprantamu 
būdu pateikia tinkamai parengti, be kita 
ko, Sąjungos ir tarptautinės žmogaus 
teisių teisės, taip pat Sąjungos ir 
tarptautinės pabėgėlių teisės srityje, 
darbuotojai, dalyvaujant šeimos nariams 
arba globėjui.
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Or. en

Pakeitimas 482
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės pateikia bendro 
pobūdžio informacijos lapus, kuriuose 
paaiškinami pagrindiniai grąžinimo 
procedūros elementai, ir perteikia jų 
turinį ir žodžiu, ir raštu.

Or. en

Pakeitimas 483
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Valstybės narės trečiosios šalies 
piliečiui suteikia pagalbą, paskirdamos už 
konkretų atvejį atsakingą asmenį, kuris 
padeda jam visos procedūros metu pagal 
14 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 484
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Valstybės narės grąžinimo procese 
dalyvaujantiems trečiųjų šalių piliečiams 
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suteikia galimybę bendrauti su 
Tarptautine migracijos organizacija 
(TMO) ir perduoda teisines ar kitas 
konsultacijas teikiančių organizacijų 
kontaktinius duomenis. Teisinės ir kitos 
konsultacijos turėtų būti sistemingai 
teikiamos visais procedūros etapais, taip 
pat susijusių teisių gynimo priemonių 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 485
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Vykdydamos trečiųjų šalių piliečių 
grąžinimą valstybės narės suteikia jiems 
galimybę gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir kitas jiems reikalingas 
socialines paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 486
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Teisė būti išklausytam

Prieš priimant sprendimą dėl grąžinimo, 
trečiosios šalies piliečiui suteikiama teisė 
būti išklausytam, visų pirma siekiant 
įvertinti:
a) teisėtą ar neteisėtą trečiosios šalies 
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piliečio buvimą;
b) visas aplinkybes, pagal 8 straipsnio 2, 
3, 4 ir 5 dalis turinčias įtakos prievolei 
skelbti sprendimą grąžinti;
c) asmeninę ir šeiminę padėtį;
d) norą savanoriškai išvykti pagal 9 
straipsnį;
e) bet kokią kitą svarbią informaciją, kad 
nebūtų pažeistos pagrindinės teisės, visų 
pirma negrąžinimo principas, teisė į 
šeimos gyvenimą ir vaiko interesus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti trečiosios šalies piliečio, dėl kurio turi būti priimtas 
grąžinimo sprendimas, teisę būti išklausytam, kurią pripažino Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas byloje C-249/13, Boudjlida ir -82/16, K. A.

Pakeitimas 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

NETEISĖTO BUVIMO NUTRAUKIMAS (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 488
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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NETEISĖTO BUVIMO NUTRAUKIMAS (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 489
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima sprendimą 
grąžinti kiekvieno trečiosios šalies piliečio, 
neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu, 
nepažeisdamos 2–5 dalyse nurodytų 
išimčių.

1. Valstybės narės, prieš priimdamos 
sprendimą grąžinti kiekvieno trečiosios 
šalies piliečio, neteisėtai esančio jų 
teritorijoje, atžvilgiu, nepažeisdamos 2–5 
dalyse nurodytų išimčių, visada patikrina, 
ar būtų įmanoma įteisinti atitinkamo 
asmens statusą pagal jo turimus ryšius su 
atitinkama valstybe nare.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su pateiktais 4 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 490
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima sprendimą 
grąžinti kiekvieno trečiosios šalies piliečio, 
neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu, 
nepažeisdamos 2–5 dalyse nurodytų 
išimčių.

1. Valstybės narės priima sprendimą 
grąžinti ir sulaikymo tvarką kiekvieno 
trečiosios šalies piliečio, neteisėtai esančio 
jų teritorijoje, atžvilgiu, nepažeisdamos 2–
5 dalyse nurodytų išimčių.

Or. nl
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Pagrindimas

Daugeliu dabartinių atvejų sprendimas grąžinti be nurodymo sulaikyti nebuvo įgyvendintas. 
Dėl to Europos prieglobsčio politika neveiksminga. Šiuo pakeitimu laikomasi 28 
konstatuojamojoje dalyje pateiktos rekomendacijos netrukdyti pasirengimui grąžinti.

Pakeitimas 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima sprendimą 
grąžinti kiekvieno trečiosios šalies piliečio, 
neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu, 
nepažeisdamos 2–5 dalyse nurodytų 
išimčių.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 492
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reikalaujama, kad neteisėtai 
valstybės narės teritorijoje esantys 
trečiųjų šalių piliečiai, kurie turi kitos 
valstybės narės išduotą galiojantį leidimą 
gyventi ar kitą joje būti teisę suteikiantį 
leidimą, nedelsdami vyktų į tos kitos 
valstybės narės teritoriją. Kai atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis nesilaiko šio 
reikalavimo arba kai trečiosios šalies 
piliečio neatidėliotinas išvykimas yra 
būtinas viešosios tvarkos ar nacionalinio 

Išbraukta.
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saugumo sumetimais, taikoma 1 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reikalaujama, kad neteisėtai 
valstybės narės teritorijoje esantys trečiųjų 
šalių piliečiai, kurie turi kitos valstybės 
narės išduotą galiojantį leidimą gyventi ar 
kitą joje būti teisę suteikiantį leidimą, 
nedelsdami vyktų į tos kitos valstybės 
narės teritoriją. Kai atitinkamas trečiosios 
šalies pilietis nesilaiko šio reikalavimo arba 
kai trečiosios šalies piliečio neatidėliotinas 
išvykimas yra būtinas viešosios tvarkos ar 
nacionalinio saugumo sumetimais, taikoma 
1 dalis.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 494
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
nesilaikant šio reikalavimo, taikoma 1 
dalis ir sprendimą grąžinti išdavusi 
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valstybė narė pradeda konsultacijas pagal 
Reglamento (ES) 2018/1860 10 straipsnį.
Kai valstybė narė, išdavusi leidimą gyventi 
ar kitą leidimo gyventi šalyje dokumentą, 
informuoja sprendimą grąžinti išdavusią 
valstybę narę, kad ji palieka galioti tą 
leidimą ar dokumentą, arba kai ji 
nepriima sprendimo per Reglamento (ES) 
Nr. 2018/1860 10 straipsnio e punkte 
nustatytą laikotarpį, ta valstybė narė 
privalo priimti trečiosios šalies pilietį į 
savo teritoriją.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente nustatytos tik taisyklės dėl valstybių narių konsultavimosi, todėl Direktyvoje 
turėtų būti nustatyta taisyklė valstybei narei priimti trečiosios šalies pilietį į savo teritoriją, 
nes tai būtų logiškas pagal Reglamentą (ES) Nr. 2018/1860 pradėtos procedūros padarinys 
tais atvejais, kai nepanaikinamas galiojantis leidimas gyventi šalyje arba kitas leidimas. 
Kadangi po Komisijos pateikto pasiūlymo dėl grąžinimo 2018 m. lapkričio 28 d. paskelbtas 
informacinės sistemos naudojimo grąžinimui teisės aktas, svarbu susieti abu dokumentus, nes 
abiejuose juose nagrinėjamas grąžinimo klausimas ir to reikia norint užtikrinti teisinį 
nuoseklumą.

Pakeitimas 495
Pietro Bartolo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nepriimti 
sprendimo grąžinti jų teritorijoje neteisėtai 
esantį trečiosios šalies pilietį, jei atitinkamą 
trečiosios šalies pilietį priima atgal kita 
valstybė narė pagal 2009 m. sausio 13 d. 
galiojančius dvišalius susitarimus ar 
nuostatas. Tuo atveju valstybė narė, kuri 
priima atgal atitinkamą trečiosios šalies 
pilietį, taiko 1 dalį.

3. Valstybės narės gali nepriimti 
sprendimo grąžinti jų teritorijoje neteisėtai 
esantį trečiosios šalies pilietį, jei atitinkamą 
trečiosios šalies pilietį priima atgal kita 
valstybė narė pagal 2009 m. sausio 13 d. 
galiojančius susitarimus. Valstybės narės 
sprendimas nepriimti sprendimo dėl 
grąžinimo pagal galiojantį dvišalį 
susitarimą turi būti raštiškas ir tinkamai 
pagrįstas, be to, jame turi būti atsižvelgta į 
visas šioje direktyvoje ir ES teisės aktuose 
numatytas procedūrines ir materialines 
garantijas. Tokie sprendimai niekada 
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neturi pažeisti galimybės naudotis 
tarptautinės apsaugos procedūra ir vaiko 
teisėmis.

Or. it

Pagrindimas

Tik readmisijos susitarimai suteikia galimybę vykdyti demokratinę ir parlamentinę kontrolę; 
priimant kiekvieną sprendimą nevykdyti grąžinimo turi būti laikomasi procedūrinių ir 
materialinių garantijų bei vaiko intereso principo. Pakeitimas susijęs su 16 ir 19 
konstatuojamųjų dalių pakeitimais, susijusiais su sprendimais grąžinti ir galimybe juos 
apskųsti.

Pakeitimas 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nepriimti 
sprendimo grąžinti jų teritorijoje neteisėtai 
esantį trečiosios šalies pilietį, jei atitinkamą 
trečiosios šalies pilietį priima atgal kita 
valstybė narė pagal 2009 m. sausio 13 d. 
galiojančius dvišalius susitarimus ar 
nuostatas. Tuo atveju valstybė narė, kuri 
priima atgal atitinkamą trečiosios šalies 
pilietį, taiko 1 dalį.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 497
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas 
priežastis, bet kuriuo metu gali suteikti 
atskirą leidimą gyventi ar kitą leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti neteisėtai jų 
teritorijoje esančiam trečiosios šalies 
piliečiui. Tokiu atveju sprendimas grąžinti 
nepriimamas. Jei sprendimas grąžinti jau 
buvo priimtas, jis panaikinamas arba 
sustabdomas leidimo gyventi arba kito 
leidimo, suteikiančio teisę pasilikti, 
galiojimo laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Vykdant pačią prieglobsčio skyrimo procedūrą suteikiama pakankamai garantijų, kad būtų 
atsižvelgiama į individualią trečiosios šalies piliečio padėtį. Šis pakeitimas susijęs su 28 
konstatuojamąja dalimi, kurioje jau nurodytas individualus vertinimas.

Pakeitimas 498
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą 
leidimą gyventi ar kitą leidimą, suteikiantį 
teisę pasilikti neteisėtai jų teritorijoje 
esančiam trečiosios šalies piliečiui. Tokiu 
atveju sprendimas grąžinti nepriimamas. 
Jei sprendimas grąžinti jau buvo priimtas, 
jis panaikinamas arba sustabdomas leidimo 
gyventi arba kito leidimo, suteikiančio 
teisę pasilikti, galiojimo laikotarpiu.

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares, su teisėmis 
susijusias ar kitas priežastis, visada 
išnagrinėja, ar asmeniui galima suteikti 
atskirą leidimą gyventi ar kitą leidimą, 
suteikiantį teisę pasilikti neteisėtai jų 
teritorijoje esančiam trečiosios šalies 
piliečiui. Tokiu atveju sprendimas grąžinti 
nepriimamas. Jei sprendimas grąžinti jau 
buvo priimtas, jis panaikinamas arba 
sustabdomas leidimo gyventi arba kito 
leidimo, suteikiančio teisę pasilikti, 
galiojimo laikotarpiu.

Or. en
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Pagrindimas

Šie pakeitimai būtini, nes jie neatsiejami nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 499
Pietro Bartolo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą 
leidimą gyventi ar kitą leidimą, suteikiantį 
teisę pasilikti neteisėtai jų teritorijoje 
esančiam trečiosios šalies piliečiui. Tokiu 
atveju sprendimas grąžinti nepriimamas. 
Jei sprendimas grąžinti jau buvo priimtas, 
jis panaikinamas arba sustabdomas leidimo 
gyventi arba kito leidimo, suteikiančio 
teisę pasilikti, galiojimo laikotarpiu.

4. bet kuriuo atveju valstybės narės, 
atsižvelgdamos į asmenines, humanitares 
ar kitas priežastis, turi apsvarstyti 
galimybę suteikti atskirą leidimą gyventi ar 
kitą leidimą, suteikiantį teisę pasilikti 
neteisėtai jų teritorijoje esančiam trečiosios 
šalies piliečiui. Tokiu atveju sprendimas 
grąžinti nepriimamas. Jei sprendimas 
grąžinti jau buvo priimtas, jis 
panaikinamas arba sustabdomas leidimo 
gyventi arba kito leidimo, suteikiančio 
teisę pasilikti, galiojimo laikotarpiu.

Or. it

Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę valstybėms narėms paliekama laisvė nuspręsti, ar suteikti leidimą 
atsižvelgiant į asmenines ir humanitarines priežastis, ar ne. Pakeitimas susijęs su 19 
konstatuojamosios dalies pakeitimu dėl sprendimo vykdymo sustabdymo dėl kitų priežasčių.

Pakeitimas 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
asmenines, humanitares ar kitas priežastis, 
bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą 
gyventi ar kitą leidimą, suteikiantį teisę 
pasilikti neteisėtai jų teritorijoje esančiam 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju 
sprendimas grąžinti nepriimamas. Jei 
sprendimas grąžinti jau buvo priimtas, jis 
panaikinamas arba sustabdomas leidimo 
gyventi arba kito leidimo, suteikiančio 
teisę pasilikti, galiojimo laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 501
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei yra pradėta procedūra valstybės 
narės teritorijoje neteisėtai esančiam 
trečiosios šalies piliečiui siekiant pratęsti 
leidimą gyventi ar kitą joje būti teisę 
suteikiantį leidimą ta valstybė narė 
apsvarsto galimybę nepriimti sprendimo 
grąžinti, kol bus baigta pradėta procedūra.

5. Jei yra pradėta procedūra valstybės 
narės teritorijoje neteisėtai esančiam 
trečiosios šalies piliečiui siekiant pratęsti 
leidimą gyventi ar kitą joje būti teisę 
suteikiantį leidimą, priėmus sprendimą 
grąžinti, procedūra užbaigiama.

Or. nl

Pagrindimas

Reikėtų vengti skirtingų procedūrų maišymo, kad nebūtų pakenkta prieglobsčio politikai. Šis 
pakeitimas būtinas, kad būtų pasiektas 3 konstatuojamojoje dalyje nustatytas tikslas.

Pakeitimas 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei yra pradėta procedūra valstybės 
narės teritorijoje neteisėtai esančiam 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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trečiosios šalies piliečiui siekiant pratęsti 
leidimą gyventi ar kitą joje būti teisę 
suteikiantį leidimą ta valstybė narė 
apsvarsto galimybę nepriimti sprendimo 
grąžinti, kol bus baigta pradėta procedūra.

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 503
Isabel Santos

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 504
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 

Išbraukta.
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apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

Or. en

Pakeitimas 505
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti, 
kaip numatyta jų nacionalinės teisės 
aktuose:

Or. en

Pakeitimas 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

Valstybės narės gali priimti sprendimą 
grąžinti iš karto po to, kai priimamas 
sprendimas nutraukti trečiosios šalies 
piliečio teisėtą buvimą.

Or. en
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Pakeitimas 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas] tik tais 
atvejais, kai vykdant prieglobsčio 
procedūrą individualiai įvertinama visa 
Europos ir tarptautinės teisės aktuose 
nustatyto negrąžinimo principo taikymo 
sritis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti priimti sprendimą grąžinti iš karto po to, kai priimamas 
sprendimas nutraukti buvimą, arba kartu su šiuo sprendimu, tačiau tai nėra privaloma, nes 
tam tikrais individualiais atvejais galėtų būti reikalaujama to nedaryti. Be to, ne visos 
valstybės narės, vykdydamos prieglobsčio procedūrą arba priimdamos sprendimą nesuteikti 
leidimo teisėtai būti arba nutraukti tokį buvimą, visapusiškai vertina grąžinimo pagal 
grąžinimo acquis aspektą. Taip pat toks skubus sprendimo grąžinti paskelbimas neturėtų 
pakenkti galimoms pastangoms pateikti apeliacinį skundą arba teisei likti šalies teritorijoje, 
kol tokie skundai nagrinėjami.

Pakeitimas 508
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
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buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas], kad 
užtikrintų procedūrų sklandumą, kuriuo 
suinteresuoti ir grąžinami asmenys.

Or. en

Pakeitimas 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
iš karto po to, kai priimamas sprendimas 
nutraukti trečiosios šalies piliečio teisėtą 
buvimą, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

Valstybės narės priima sprendimą grąžinti 
tuo pat metu arba iš karto po to, kai 
priimamas sprendimas nutraukti trečiosios 
šalies piliečio teisėtą buvimą, įskaitant 
sprendimą, kuriuo trečiosios šalies piliečiui 
nesuteikiamas pabėgėlio statusas arba 
papildomos apsaugos statusas pagal 
Reglamentą (ES) …/… [Priskyrimo 
reglamentas].

Or. fr

Pakeitimas 510
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kartu su tuo pačiu aktu, kuriuo 
priimamas sprendimas nutraukti 
trečiosios šalies piliečio teisėtą buvimą ar 
sprendimas, kuriuo atsisakoma suteikti 
leidimą trečiosios šalies piliečiui teisėtai 
pasilikti, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
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pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas], arba

Or. en

Pakeitimas 511
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kartu su sprendimu nutraukti 
trečiosios šalies piliečio teisėtą buvimą ar 
sprendimu, kuriuo atsisakoma suteikti 
leidimą trečiosios šalies piliečiui teisėtai 
būti, įskaitant sprendimą, kuriuo 
trečiosios šalies piliečiui nesuteikiamas 
pabėgėlio statusas arba papildomos 
apsaugos statusas pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Priskyrimo reglamentas].

Or. en

Pakeitimas 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva valstybėms narėms 
neužkertamas kelias vienu administraciniu 
ar teismo sprendimu ar aktu priimti 
sprendimą grąžinti kartu su 
sprendimu nutraukti teisėtą trečiosios šalies 
piliečio buvimą, sprendimu dėl išsiuntimo 
ir (arba) sprendimu uždrausti atvykti, kaip 
tai numatyta jų nacionalinės teisės aktuose.

Šia direktyva valstybėms narėms 
neužkertamas kelias vienu administraciniu 
ar teismo sprendimu ar aktu priimti 
sprendimą grąžinti kartu su sprendimu 
nutraukti teisėtą trečiosios šalies piliečio 
buvimą, sprendimu dėl išsiuntimo ir (arba) 
sprendimu uždrausti atvykti, kaip tai 
numatyta jų nacionalinės teisės aktuose, 
nepažeidžiant III skyriuje numatytų 
procedūrinių garantijų arba kitų susijusių 
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nuostatų Sąjungos ir nacionalinėje 
teisėje.

Or. en

Pakeitimas 513
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva valstybėms narėms 
neužkertamas kelias vienu 
administraciniu ar teismo sprendimu ar 
aktu priimti sprendimą grąžinti kartu su 
sprendimu nutraukti teisėtą trečiosios 
šalies piliečio buvimą, sprendimu dėl 
išsiuntimo ir (arba) sprendimu uždrausti 
atvykti, kaip tai numatyta jų nacionalinės 
teisės aktuose.

Šia direktyva jokiomis aplinkybėmis 
nepažeidžiamos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje 
įtvirtintos teisės sumažinant veiksmingų 
teisių gynimo priemonių prieinamumą ir 
lygį, palyginti su priemonėmis, kuriomis 
pagal nacionalinę teisę gali naudotis 
piliečiai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 16 straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma ir antra pastraipomis nedaromas 
poveikis apsaugos priemonėms, 
numatytoms III skyriuje ir pagal kitas 
atitinkamas Sąjungos ir nacionalinės 
teisės nuostatas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 515
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma ir antra pastraipomis nedaromas 
poveikis apsaugos priemonėms, 
numatytoms III skyriuje ir pagal kitas 
atitinkamas Sąjungos ir nacionalinės 
teisės nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali pripažinti kitų 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
pagal 1 dalį išduotus sprendimus grąžinti, 
vadovaudamosi Tarybos direktyva 
2001/40/EB. Tokiais atvejais grąžinimas 
vykdomas pagal valstybės narės, kuri 
vykdo grąžinimo procedūrą, taikytinus 
teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimas 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6b. 8. Prireikus valstybės narės 
bendradarbiauja per paskirtus 
kontaktinius punktus, kad palengvintų 
sprendimų grąžinti vykdymą. Visų pirma 
valstybės narės gali bendradarbiauti 
leisdamos vykti tranzitu per kitos valstybės 
narės teritoriją siekiant laikytis sprendimo 
grąžinti arba siekiant gauti kelionės 
dokumentus. Tokio bendradarbiavimo 
taisyklės gali būti nustatomos dvišale ar 
daugiašale tvarka arba dvišaliais ar 
daugiašaliais susitarimais ir gali apimti 
sąlygas dėl palydos, atsakymui skirtų 
terminų ir susijusių išlaidų.

Or. fr

Pakeitimas 518
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
ne ilgesnis kaip trisdešimties dienų 
savanoriško išvykimo laikotarpis, 
nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse nurodytų 
išimčių. Valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose gali nustatyti, kad toks 
laikotarpis suteikiamas tik atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio prašymu. Tokiu 
atveju valstybės narės praneša 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams 
apie galimybę pateikti tokį prašymą.

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
ne ilgesnis kaip šešių mėnesių savanoriško 
išvykimo laikotarpis, nepažeidžiant 2 ir 4 
dalyse nurodytų išimčių.

Or. en

Pakeitimas 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
trisdešimties dienų savanoriško išvykimo 
laikotarpis, nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse 
nurodytų išimčių. Valstybės narės savo 
nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti, 
kad toks laikotarpis suteikiamas tik 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
prašymu. Tokiu atveju valstybės narės 
praneša atitinkamiems trečiųjų šalių 
piliečiams apie galimybę pateikti tokį 
prašymą.

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
trisdešimties dienų savanoriško išvykimo 
laikotarpis, nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse 
nurodytų išimčių. Valstybės narės savo 
nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti, 
kad toks laikotarpis suteikiamas tik 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
prašymu. Tokiu atveju valstybės narės 
praneša atitinkamiems trečiųjų šalių 
piliečiams apie galimybę pateikti tokį 
prašymą ir apie savanoriško grįžimo 
programas kalba, kurią supranta 
neteisėtai šalyje esantis trečiosios šalies 
pilietis, ir laiku, kad jie galėtų naudotis 
šioje direktyvoje užtikrintomis teisėmis.

Or. it

Pakeitimas 520
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendime grąžinti numatomas 
atitinkamas ne ilgesnis kaip trisdešimties 
dienų savanoriško išvykimo laikotarpis, 
nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse nurodytų 
išimčių. Valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose gali nustatyti, kad toks 
laikotarpis suteikiamas tik atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio prašymu. Tokiu 
atveju valstybės narės praneša 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams apie 
galimybę pateikti tokį prašymą.

Valstybės narės kiekvienu konkrečiu 
atveju numato atitinkamą ne ilgesnį kaip 
trisdešimties dienų savanoriško išvykimo 
laikotarpį dėl sprendimo grąžinti, 
nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse nurodytų 
išimčių. Valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose gali nustatyti, kad toks 
laikotarpis suteikiamas tik atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio prašymu. Tokiu 
atveju valstybės narės praneša 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams apie 
galimybę pateikti tokį prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti tinkamą dienų 
kiekį kiekvienam sprendimui grąžinti. Šiuo atveju tekstas nebuvo pakankamai aiškus. Be to, 
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siekiant užtikrinti veiksmingą grąžinimą, būtinas ne ilgesnis kaip 30 dienų laikotarpis.

Pakeitimas 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
ne ilgesnis kaip trisdešimties dienų 
savanoriško išvykimo laikotarpis, 
nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse nurodytų 
išimčių. Valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose gali nustatyti, kad toks 
laikotarpis suteikiamas tik atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio prašymu. Tokiu 
atveju valstybės narės praneša 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams apie 
galimybę pateikti tokį prašymą.

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
trisdešimties dienų savanoriško išvykimo 
laikotarpis, nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse 
nurodytų išimčių. Paprastai valstybės 
narės suteikia tokį laikotarpį, 
nereikalaudamos trečiosios šalies piliečio 
pateikti prašymą. Valstybės narės praneša 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams apie 
savanoriško išvykimo laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 522
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
ne ilgesnis kaip trisdešimties dienų 

Išimtinėmis aplinkybėmis sprendime 
grąžinti numatomas atitinkamas ne ilgesnis 
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savanoriško išvykimo laikotarpis, 
nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse nurodytų 
išimčių. Valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose gali nustatyti, kad toks 
laikotarpis suteikiamas tik atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio prašymu. Tokiu 
atveju valstybės narės praneša 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams apie 
galimybę pateikti tokį prašymą.

kaip trisdešimties dienų savanoriško 
išvykimo laikotarpis Valstybės narės savo 
nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti, 
kad toks laikotarpis suteikiamas tik 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
prašymu. Tokiu atveju valstybės narės 
praneša atitinkamiems trečiųjų šalių 
piliečiams apie galimybę pateikti tokį 
prašymą.

Or. nl

Pakeitimas 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
ne ilgesnis kaip trisdešimties dienų 
savanoriško išvykimo laikotarpis, 
nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse nurodytų 
išimčių. Valstybės narės savo nacionalinės 
teisės aktuose gali nustatyti, kad toks 
laikotarpis suteikiamas tik atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio prašymu. Tokiu 
atveju valstybės narės praneša 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams apie 
galimybę pateikti tokį prašymą.

Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas 
trisdešimties dienų savanoriško išvykimo 
laikotarpis, nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse 
nurodytų išimčių. Valstybės narės savo 
nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti, 
kad toks laikotarpis suteikiamas tik 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
prašymu. Tokiu atveju valstybės narės 
praneša atitinkamiems trečiųjų šalių 
piliečiams apie galimybę pateikti tokį 
prašymą.

Or. en

Pakeitimas 524
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numačius pirmoje pastraipoje numatytą 
laikotarpį, neatmetama galimybė 
atitinkamiems trečiųjų šalių piliečiams 

Išbraukta.
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išvykti anksčiau.

Or. en

Pakeitimas 525
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savanoriško išvykimo laikotarpio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į atskiro atvejo 
konkrečias aplinkybes, visų pirma 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Vykdant prieglobsčio politiką būtinos supaprastintos, aiškios procedūros, kurioms labai 
svarbios žmogaus teisės.

Pakeitimas 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savanoriško išvykimo laikotarpio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į atskiro atvejo 
konkrečias aplinkybes, visų pirma 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors asmens apsisprendimas iš tiesų labai svarbus, nereikia nustatyti tokios bendro pobūdžio 
taisyklės, nes iš esmės visada turėtų būti suteiktas 30 dienų laikotarpis. Išimtiniais atvejais, 
kai taikomas trumpesnis laikotarpis, reikėtų atlikti individualų vertinimą, kaip nurodyta 9 
straipsnio 4 dalies pakeitime.
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Pakeitimas 527
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savanoriško išvykimo laikotarpio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į atskiro atvejo 
konkrečias aplinkybes, visų pirma 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savanoriško išvykimo laikotarpio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į atskiro atvejo 
konkrečias aplinkybes, visų pirma 
atsižvelgiant į grąžinimo tikimybę.

Savanoriško išvykimo laikotarpio trukmė 
nustatoma atsižvelgiant į atskiro atvejo 
konkrečias aplinkybes.

Or. fr

Pakeitimas 529
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atitinkamam 
laikotarpiui prireikus pratęsia 
savanoriško išvykimo laikotarpį, 
kiekvienu atveju atsižvelgdamos į atskiro 
atvejo konkrečias aplinkybes, pavyzdžiui, 
buvimo trukmę, ar yra mokyklą lankančių 

Išbraukta.
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vaikų ir ar esama kitų šeimos bei 
socialinių ryšių.

Or. nl

Pagrindimas

Vaikams naudinga, kai jų gimtojoje šalyje laikantis jų kultūros tradicijų ir jų gimtąja kalba 
kuo greičiau atnaujinamas švietimas. Ši procedūra turėtų būti tokia trumpa, kad vykdant šią 
procedūrą nebūtų užmegzta jokių šeimos ir socialinių ryšių, siekiant jais pasinaudoti, kad 
atmetus jų prašymą jiems būtų suteiktas nuolatinis leidimas gyventi. Šiame pakeitime 
numatyta galimybė pratęsti šį laikotarpį dėl 3 konstatuojamojoje dalyje nustatytam tikslui 
prieštaraujančių priežasčių.

Pakeitimas 530
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės atitinkamam 
laikotarpiui prireikus pratęsia savanoriško 
išvykimo laikotarpį, kiekvienu atveju 
atsižvelgdamos į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pavyzdžiui, buvimo trukmę, ar 
yra mokyklą lankančių vaikų ir ar esama 
kitų šeimos bei socialinių ryšių.

2. Valstybės narės atitinkamam 
laikotarpiui prireikus pratęsia savanoriško 
išvykimo laikotarpį, kiekvienu atveju 
atsižvelgdamos į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pavyzdžiui, buvimo trukmę, ar 
yra mokyklą lankančių vaikų, ar esama kitų 
šeimos bei socialinių ryšių, ligų ir 
hospitalizavimas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 531
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Savanoriško išvykimo laikotarpiu, 3. Savanoriško išvykimo laikotarpiu, 
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siekiant užkirsti kelią asmeniui pasislėpti, 
gali būti numatytos tam tikros prievolės, 
pavyzdžiui, prievolė reguliariai registruotis 
institucijose, atitinkamas piniginis užstatas, 
dokumentų pateikimas ar prievolė 
neišvykti iš tam tikros vietos.

siekiant užkirsti kelią asmeniui pasislėpti, 
gali būti numatytos tam tikros prievolės, 
pavyzdžiui, prievolė reguliariai registruotis 
institucijose, atitinkamas trečiosios šalies 
piliečiui įmanomas piniginis užstatas, 
dokumentų pateikimas ar prievolė 
neišvykti iš tam tikros vietos.

Or. en

Pakeitimas 532
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nesuteikia 
savanoriško išvykimo laikotarpio šiais 
atvejais:

Išbraukta.

a) jei esama pasislėpimo pavojaus , 
nustatyto pagal 6 straipsnį;
b) jei prašymas dėl teisėto buvimo buvo 
atmestas, kaip akivaizdžiai nepagrįstas ar 
melagingas;
c) jei atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ar nacionaliniam saugumui.

Or. en

Pakeitimas 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nesuteikia 
savanoriško išvykimo laikotarpio šiais 

4. Išimtiniais atvejais po 
individualaus galimo savanoriško 
grąžinimo vertinimo taip pat gali būti 
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atvejais: suteiktas ne trumpesnis kaip 15 dienų 
savanoriško išvykimo laikotarpis. 
Trumpesnis kaip 15 dienų išvykimo 
laikotarpis gali būti suteiktas tik tokiais 
atvejais, kai atliekant individualų 
vertinimą nustatyta, kad taikomi šie 
atvejai:

Or. en

Pakeitimas 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nesuteikia 
savanoriško išvykimo laikotarpio šiais 
atvejais:

4. Valstybės gali suteikti ne 
trumpesnį kaip septynių dienų 
savanoriško išvykimo laikotarpį ir 
išskirtinai nesuteikti savanoriško išvykimo 
laikotarpio šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei esama pasislėpimo pavojaus, 
nustatyto pagal 6 straipsnį;

a) kai akivaizdžiai nesilaikoma su 
grįžimu susijusių pagal šią Direktyvą 
taikomų priemonių arba nesilaikoma 
priemonės, kuria siekiama išvengti 
pasislėpimo pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 536
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei prašymas dėl teisėto buvimo 
buvo atmestas, kaip akivaizdžiai 
nepagrįstas ar melagingas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei prašymas dėl teisėto buvimo 
buvo atmestas, kaip akivaizdžiai 
nepagrįstas ar melagingas;

b) jei prašymas dėl teisėto buvimo 
buvo atmestas, kaip melagingas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateikto 9 straipsnio 4 dalies pakeitimo dėl 
trumpų savanoriško išvykimo laikotarpių. Reikia ištrinti „akivaizdžiai nepagrįstus“ atvejus, 
susijusius su pasiūlymu dėl Prieglobsčio procedūrų reglamento; tai galėtų apimti visus 
prieglobsčio prašymus iš „saugių“ trečiųjų šalių ir (arba) kilmės šalių, ir taip galimai didelės 
prieglobsčio prašytojų grupėms nebūtų suteikta galimybė savanoriškai išvykti.

Pakeitimas 538
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, 

c) jei atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, 
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visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.

visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui arba buvo nuteistas už 
nusikalstamą veiką, už kurią skiriama 
maksimali ne mažiau kaip trejų metų 
įkalinimo bausmė.

Or. en

Pagrindimas

Papildžius šį sakinį paaiškinama, kad baudžiamoji veika, už kurią skiriama maksimali ne 
mažiau kaip trejų metų įkalinimo bausmė, šios direktyvos tikslais turėtų turėti padarinių 
priimant sprendimą dėl to asmens grąžinimo. Tas pats taikytina kitoms šios direktyvos dalims, 
kuriose yra šis sakinys.

Pakeitimas 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jei atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis kelia pavojų viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.

c) jei atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis kelia realų ir faktinį pavojų 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar 
nacionaliniam saugumui.

Or. en

Pakeitimas 540
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei buvo atsisakyta nagrinėti 
tarptautinės apsaugos prašymą 
Reglamento (ES) .../... [Prieglobsčio 
procedūrų reglamento] 39 straipsnio 1 
dalies c, d arba f punktuose nurodytais 
atvejais arba jei tarptautinės apsaugos 
prašymas buvo atmestas po paspartintos 
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nagrinėjimo procedūros Reglamento (ES) 
.../... [Prieglobsčio procedūrų reglamento] 
40 straipsnio 1 dalies b, c arba d 
punktuose nurodytais atvejais; Grąžinimo 
direktyva yra iš dalies susijusi su 
Prieglobsčio procedūros reglamentu 
(PPR), todėl Grąžinimo direktyvą reikėtų 
suderinti su Parlamento pozicija dėl PPR.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Grąžinimo direktyva iš dalies susijusi su Prieglobsčio procedūros reglamentu 
(PPR), ji turėtų būti suderinta su Parlamento pozicija dėl PPR reglamento. Atitinkamai 
įtraukiame į šią direktyvą būtinas nuorodas į PPR 39 straipsnį dėl numanomo prašymų 
atsiėmimo ir į PPR 40 straipsnį dėl paspartintos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tai visų pirma turėtų būti taikoma 
trečiųjų šalių piliečiams, kurie vykdė 
nusikaltimą veiką keliose valstybėse 
narėse arba su terorizmu ir sunkiais 
nusikaltimais susijusią veiką.

Or. en

Pakeitimas 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) tai taip pat turėtų būti taikoma 
trečiųjų šalių piliečiams, kurie buvo 
nuteisti dėl sukčiavimo išmokomis 
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naudojant kelias tapatybes.

Or. en

Pakeitimas 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu sprendime grąžinti 
nustatytas savanoriško išvykimo terminas 
ir jeigu trečiosios šalies pilietis, dėl kurio 
priimtas tas sprendimas, nekelia grėsmės 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar 
nacionaliniam valstybių narių saugumui, 
jis gali per tą laikotarpį ir tik tam, kad 
būtų įgyvendintas tas sprendimas, vykti 
tranzitu per valstybės narės, kuri nėra 
sprendimą išdavusi valstybė narė, 
teritoriją.
Valstybės narės gali reikalauti, kad dėl 
tokio tranzito būtų iš anksto sudarytas 
susitarimas.
Valstybės narės informuoja Komisiją ir 
viena kitą apie prievolės iš anksto gauti 
sutikimą dėl trečiosios šalies piliečio 
vykimo tranzitu per jų teritorijas.

Or. pl

Pakeitimas 544
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali nuspręsti 
nesuteikti savanoriško išvykimo 
laikotarpio, jei nustatoma, kad 
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atitinkamas trečiosios šalies pilietis kelia 
realų ir faktinį pavojų visuomenės arba 
nacionaliniam saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 9 straipsnio 4 dalies pakeitimų.

Pakeitimas 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. 5 jeigu valstybės narės teritorijoje 
randamas trečiosios šalies pilietis:
a) kurio atžvilgiu kita valstybė narė yra 
priėmusi sprendimą grąžinti, nenumatant 
savanoriško išvykimo termino,
b) kuris, neatsižvelgiant į tai, kad kitoje 
valstybėje narėje jo atžvilgiu priimtas 
sprendimas grąžinti, kuriame nustatytas 
savanoriško išvykimo terminas, negavo 
sutikimo vykti tranzitu per tą valstybę 
narę, jeigu tokio sutikimo reikia,
c) kuris laikomas grėsme viešajai tvarkai 
ar visuomenės saugumui arba tos 
valstybės narės nacionaliniam saugumui,
ta valstybė narė gali taikyti Tarybos 
direktyvoje 2001/40/EB nustatytą 
procedūrą arba grąžinti atitinkamą 
trečiosios šalies pilietį į sprendimą 
priėmusią valstybę narę.

Or. pl

Pakeitimas 546
Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 9 straipsnio 4 
dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 9 straipsnį. Tos 
priemonės apima visas priemones, kurios 
būtinos siekiant patvirtinti neteisėtai 
esančių trečiųjų šalių piliečių, kurie 
neturi galiojančio kelionės dokumento, 
tapatybę ir gauti tokį dokumentą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 9 straipsnio 4 
dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 9 straipsnį. Tos priemonės 
apima visas priemones, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 9 straipsnio 4 
dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 9 straipsnį. Tos priemonės 
apima visas priemones, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą. Valstybėms 
narėms reikia aktyviau bendradarbiauti, 
be kita ko, dalijantis informacija ir taikant 
Direktyvą 2001/40/EB dėl abipusio 
sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių 
išsiuntimo pripažinimo, laikantis 
pagrindinių teisių garantijų.
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Or. en

Pakeitimas 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 9 straipsnio 4 
dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 9 straipsnį. Tos priemonės 
apima visas priemones, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą.

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 9 straipsnio 4 
dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 9 straipsnį. Reikėtų teikti 
pirmenybę tiems trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie nuteisti už sunkią ar pakartotinę 
nusikalstamą veiką, visų pirma terorizmą. 
Tos priemonės apima visas priemones, 
kurios būtinos siekiant patvirtinti neteisėtai 
esančių trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą.

Or. en

Pakeitimas 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 79 straipsnio 
4 dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 79 straipsnį. Tos priemonės 
apima visas priemones, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 79 straipsnio 
4 dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 79 straipsnį. Tos priemonės 
apima visas priemones, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 
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trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą.

trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą, įskaitant 
sankcijas pagal nacionalinę teisę, jei 
valstybės narės yra jas numačiusios.

.

Or. fr

Pakeitimas 550
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 9 straipsnio 4 
dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 9 straipsnį. Tos priemonės 
apima visas priemones, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą.

1. Valstybės narės imasi visų 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad šios 
taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos 
priemonės apima visas priemones, skirtas 
neteisėtai trečiojoje šalyje esantiems 
trečiųjų šalių piliečiams, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą.

Or. nl

Pagrindimas

Priverstinis grąžinimas – būtinas veiksmingos prieglobsčio sistemos komponentas. Tik 
išimtiniais atvejais galima svarstyti galimybę nustatyti savanoriško išvykimo terminą.

Pakeitimas 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, kad įvykdytų sprendimą 
grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti pagal 9 straipsnio 4 
dalį arba jei nebuvo laikomasi prievolės 
grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, 
numatytą pagal 9 straipsnį. Tos priemonės 
apima visas priemones, kurios būtinos 
siekiant patvirtinti neteisėtai esančių 
trečiųjų šalių piliečių, kurie neturi 
galiojančio kelionės dokumento, tapatybę 
ir gauti tokį dokumentą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 552
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant kitų Sąjungos ir 
tarptautinėje teisėje numatytų atvejų, 
kuriais trečiųjų šalių piliečio išsiųsti 
neleidžiama, ir papildant atvejus, kurie 
patenka į papildomos apsaugos aprėptį, be 
išimčių draudžiama priimti sprendimą 
grąžinti trečiosios šalies pilietį ir jį išsiųsti 
į trečiąją šalį arba teritoriją, kuriai 
taikomos Europos Sąjungos ribojamosios 
priemonės pagal SESV 215 straipsnį arba 
ES sutarties 2 skyriaus V antraštinę dalį, 
taip pat ribojamosios priemonės, kurias 
pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII 
skyrių priėmė Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba.

Or. en
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Pakeitimas 553
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė pagal 9 straipsnį 
yra suteikusi laikotarpį savanoriškai 
išvykti, sprendimas grąžinti gali būti 
įvykdytas tik pasibaigus tam laikotarpiui, 
išskyrus tuos atvejus, kai tuo laikotarpiu 
atsiranda pavojus, kaip nurodyta 9 
straipsnio 4 dalyje.

2. Jei valstybė narė pagal 9 straipsnį 
yra suteikusi laikotarpį savanoriškai 
išvykti, sprendimas grąžinti gali būti 
įvykdytas tik pasibaigus tam laikotarpiui, 
išskyrus tuos atvejus, kai tuo laikotarpiu 
atsiranda pavojus, kaip nurodyta 9 
straipsnio 4a dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 9 straipsnio 4a dalies pakeitimų.

Pakeitimas 554
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali priimti atskirą 
administracinį ar teismo sprendimą arba 
aktą, nurodantį išsiųsti.

3. Valstybės narės sprendime grąžinti 
taip pat turėtų būti pateiktas nurodymas 
išsiųsti.

Or. nl

Pagrindimas

Tai lemia administracinį supaprastinimą ir aiškesnę bei teisingesnę visų trečiųjų šalių piliečių 
teisinę padėtį. Šis pakeitimas būtinas, kad būtų užtikrinta veiksminga grąžinimo politika, kaip 
nurodyta 3 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 555
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
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10 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės (kraštutiniu 
atveju) taiko priverstines priemones 
siekdamos išsiųsti trečiosios šalies pilietį, 
kuris priešinasi išsiuntimui, tokios 
priemonės turi būti proporcingos ir be 
nepagrįstos prievartos. Šios priemonės 
įgyvendinamos kaip numatyta 
nacionalinės teisės aktuose nepažeidžiant 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
pagrindinių teisių, gerbiant jo orumą ir 
fizinį neliečiamumą.

4. Valstybės narės niekada netaiko 
priverstinių priemonių siekdamos išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį. Valstybės narės 
visada užtikrina, kad būtų laikomasi 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
pagrindinių teisių, gerbiant jo orumą ir 
fizinį neliečiamumą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 40 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 556
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybės narės (kraštutiniu 
atveju) taiko priverstines priemones 
siekdamos išsiųsti trečiosios šalies pilietį, 
kuris priešinasi išsiuntimui, tokios 
priemonės turi būti proporcingos ir be 
nepagrįstos prievartos. Šios priemonės 
įgyvendinamos kaip numatyta nacionalinės 
teisės aktuose nepažeidžiant atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio pagrindinių teisių, 
gerbiant jo orumą ir fizinį neliečiamumą.

4. Jei valstybės narės taiko 
priverstines priemones siekdamos išsiųsti 
trečiosios šalies pilietį, kuris priešinasi 
išsiuntimui, tokios priemonės turi būti 
proporcingos ir be nepagrįstos prievartos. 
Šios priemonės įgyvendinamos kaip 
numatyta nacionalinės teisės aktuose 
nepažeidžiant atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio pagrindinių teisių, gerbiant jo 
orumą ir fizinį neliečiamumą.

Or. nl

Pagrindimas

Priverstinė neteisėtai esančio asmens repatriacija turėtų būti pirmasis pasirinkimas. Šis 
pakeitimas būtinas, kad būtų užtikrinta veiksminga grąžinimo politika, kaip nurodyta 3 
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konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 557
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, išsiųsdamos 
asmenis oro transportu, atsižvelgia į 
Bendrąsias gaires dėl jungtinių 
išsiuntimų oro transportu saugos 
nuostatų, pridėtas prie Sprendimo 
2004/573/EB.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 40 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 558
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės nustato 
veiksmingą priverstinio grąžinimo 
stebėsenos sistemą.

6. Valstybės narės per 
nepriklausomas nacionalines žmogaus 
teisių institucijas užtikrina grąžinimo 
stebėseną. Valstybės narės užtikrina, kad 
visas grąžinimo operacijas deramai 
stebėtų nepriklausomi grąžinimo 
stebėtojai, deramai parengti Sąjungos ir 
pagrindinių teisių bei pabėgėlių teisių 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.
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Pakeitimas 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės nustato veiksmingą 
priverstinio grąžinimo stebėsenos sistemą.

6. Valstybės narės nustato veiksmingą 
priverstinio grąžinimo stebėsenos sistemą. 
Pagal šią sistemą sistemingai neatliekama 
kiekvienos priverstinio grąžinimo 
operacijos kontrolė.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti 4 konstatuojamąją dalį ir paaiškinti joje nustatytų 
prievolių apimtį.

Pakeitimas 560
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nepriklausomi grąžinimo 
stebėtojai vykdo patikrinimus, taip pat ir iš 
anksto nepranešus, sulaikymo centruose 
ir kituose nacionaliniuose centruose, 
kuriuose laikomi sulaikyti arba 
apgyvendinti trečiųjų šalių piliečiai iki jų 
išsiuntimo.
Patikrinimo metu nepriklausomi 
grąžinimo stebėtojai gali:
– patekti į visas sulaikymo centrų vietas;
– apklausti ten sulaikytus ar 
apgyvendintus trečiųjų šalių piliečius;
– užduoti bet kokius klausimus sulaikymo 
centruose dirbantiems darbuotojams;
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– reikalauti dokumentų kopijų ir jas 
gauti;
Kiekviena nepriklausoma nacionalinė 
įstaiga praneša Europos Parlamentui 
ir (arba) atitinkamos valstybės narės, 
kurioje yra įsteigta įstaiga, nacionaliniam 
parlamentui, apie šios direktyvos nuostatų 
pažeidimus, taip pat apie atvejus, kai 
taikydamos Direktyvą valstybės narės 
pažeidžia pagrindines teises.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
trečiosios šalies pilietis, kurio atžvilgiu 
priimtas sprendimas grąžinti, arba bet 
koks kitas asmuo ar subjektas, atsakingas 
už trečiosios šalies piliečio buvimą arba 
darbą savo teritorijoje, grąžina visas jų 
patirtas išlaidas, susijusias su išdavimu.

Or. pl

Pakeitimas 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tuo atveju, jei jis pažeistų Išbraukta.
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negrąžinimo principą, arba

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti 16 straipsnio 3 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumą, nuorodos į negrąžinimo principą išbraukiamos.

Pakeitimas 563
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tuo atveju, jei jis pažeistų 
negrąžinimo principą, arba

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Negrąžinimo principas pakankamai užtikrintas ir grąžinimo atidėjimas nepadeda geriau jo 
laikytis. Negrąžinimo principas jau nurodytas 20 konstatuojamojoje dalyje, o tarptautinės 
žmogaus teisių konvencijos buvo paminėtos 4 konstatuojamojoje dalyje. Išdavimo atidėjimas 
prieštarauja 3 konstatuojamojoje dalyje numatytai veiksmingai prieglobsčio politikai.

Pakeitimas 564
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tai, ar trečiosios šalies pilietis 
dalyvauja tebenagrinėjamose 
baudžiamosiose arba administracinėse 
bylose kaip nukentėjusysis, įtariamasis 
arba liudytojas, ypač atsižvelgiant į 
Direktyvą 2009/52/EB, Direktyvą 
2011/36/EB ir Direktyvą 2012/29/ES.
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 14 straipsnio ir 15a 
konstatuojamosios dalies (naujos) dėl pakeitimų.

Pakeitimas 565
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trečiosios šalies piliečio fizinę ar 
psichinę būklę;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Trečiosios šalies piliečio fizinė ar psichinė būklė įvertinta ankstesniame procedūros etape. 
Praeityje nurodžius šią informaciją po to, kai procesai buvo nutraukti, kilo surežisuotų 
repatriacijos incidentų. Dėl to prieglobsčio sistema tampa neveiksminga, o požiūris į trečiųjų 
šalių piliečius mažiau teisingas. Šiuo pakeitimu procedūrų karuselei neleidžiama trukdyti 
vykdyti veiksmingą grąžinimo politiką, kaip nurodyta 3 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 Nelydimų nepilnamečių 
grąžinimas ir išsiuntimas

12 Nelydimų vaikų grąžinimas ir 
išsiuntimas

Or. en

Pagrindimas

Vaiko teisių jungtinė grupė įtraukia papildomas apsaugos priemones siekdama užtikrinti, kad, 
vykdant grąžinimo procedūras, kuriose dalyvauja vaikai, didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
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vaiko interesams, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra nelydimi, atskirti nuo šeimos ar jos lydimi.

Pakeitimas 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 Nelydimų nepilnamečių grąžinimas 
ir išsiuntimas

12 Nepilnamečių grąžinimas ir 
išsiuntimas

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 20 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 568
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 Nelydimų nepilnamečių grąžinimas 
ir išsiuntimas

12 Nepilnamečių grąžinimas ir 
išsiuntimas

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 40 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 569
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1214327LT.docx 249/346 PE658.738v01-00

LT

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos 
įstaigos (ne tos įstaigos, kurios vykdo 
grąžinimą) turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Nepilnamečio interesus atitinka neatidėliotinas jo grąžinimas į gimtąją šalį, kurioje už 
nepilnametį bus atsakinga jo gimtosios šalies vyriausybė. Šis pakeitimas būtinas, kad būtų 
užtikrinta veiksminga grąžinimo politika, kaip nurodyta 3 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 570
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos 
įstaigos (ne tos įstaigos, kurios vykdo 
grąžinimą) turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

1. Kuo greičiau po to, kai nustatoma 
nepilnamečio tapatybė, ir bet kuriuo 
atveju prieš priimant sprendimą dėl 
nepilnamečio grąžinimo, valstybės narės 
atlieka interesų vertinimą, siekdamos 
nustatyti, ar grąžinimas atitinka vaiko 
interesus, ar vaikas yra šeimoje, yra 
nelydimas ar atskirtas. Tais atvejais, kai 
nustatoma, kad grąžinimas labiausiai 
atitinka vaiko interesus, taikomos 
konkrečios ir tinkamos įgyvendinimo 
priemonės. Atitinkamos įstaigos (ne tos 
įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) turi 
suteikti pagalbą, įskaitant kvalifikuotus 
priežiūros specialistus ir teisinę bei 
lingvistinę pagalbą, deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.
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Pakeitimas 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą), 
įskaitant vaiko apsaugos pareigūnus, visą 
proceso laikotarpį turi suteikti pagalbą 
deramai atsižvelgdamos į vaiko interesus. 
Valstybės narės, prieš priimdamos 
sprendimą išsiųsti nelydymą vaiką, taip 
pat atsižvelgia į pagrįstus ir stabilius vaiko 
ryšius, užmegztus su valstybėmis narėmis, 
įskaitant mokyklos lankymą.

Or. en

Pagrindimas

Vaiko teisių jungtinė grupė įtraukia papildomas apsaugos priemones siekdama užtikrinti, kad, 
vykdant grąžinimo procedūras, kuriose dalyvauja vaikai, didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
vaiko interesams, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra nelydimi, atskirti nuo šeimos ar jos lydimi.

Pakeitimas 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

1. Prieš priimdamos sprendimą 
grąžinti nelydimą nepilnametį, valstybės 
narės kuo skubiau imasi visų būtinų 
priemonių vaiko šeimos narių tapatybėms 
nustatyti. Atitinkamos įstaigos (ne tos 
įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) turi 
suteikti pagalbą deramai atsižvelgdamos į 
vaiko interesus.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas apima visoje direktyvoje akcentuojamą vaiko interesą. Pavyzdžiui, juo 
daugiausia papildomas 23 pakeitimas ir 43 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą ir visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko interesus ir turi būti 
konsultuojamasi su globėju arba teisiniu 
atstovu, kuris paskirtas padėti nelydimam 
nepilnamečiui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 14 straipsnio pakeitimo dėl grąžinimo 
valdymo, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoms grupėms, visų pirma vaikams. Šiuo 
pakeitimu sustiprinamos vaiko teisių apsaugos priemonės ir jis atitinka EP poziciją kitose 
bylose, pvz., BEPS, kaip iš dalies susitarta trišaliuose dialoguose dėl šių dokumentų.

Pakeitimas 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą deramai 

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą), 
dalyvaujant paskirtam globėjui, turi 
suteikti pagalbą deramai atsižvelgdamos į 
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atsižvelgdamos į vaiko interesus. vaiko interesus.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas, nes yra glaudžiai susijęs su šios direktyvos straipsnių dėl elgesio su 
nelydimais nepilnamečiais ir kitų tekstų, kuriems taikoma ankstesnės kadencijos Europos 
Parlamento priimta BEPS reforma, pakeitimais.

Pakeitimas 575
Maria Grapini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus ir 
specialią vaiko priežiūrą.

Or. ro

Pakeitimas 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nelydimą nepilnametį, atitinkamos įstaigos 
(ne tos įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) 
turi suteikti pagalbą deramai 
atsižvelgdamos į vaiko interesus.

1. Prieš priimant sprendimą grąžinti 
nepilnametį, atitinkamos įstaigos (ne tos 
įstaigos, kurios vykdo grąžinimą) turi 
suteikti pagalbą deramai atsižvelgdamos į 
vaiko interesus.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 20 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 577
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės institucijos, prieš 
išsiųsdamos nelydimą nepilnametį iš tos 
valstybės narės teritorijos, įsitikina, kad jis 
bus grąžintas jo šeimos nariui, paskirtam 
globėjui ar kad jis bus tinkamai priimtas 
valstybėje, į kurią jis grąžinamas.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Už padėtį gimtojoje šalyje atsakinga gimtosios šalies vyriausybė. Gimtajai šaliai taip pat 
geriausiai žinoma, kas yra nepilnamečio šeima arba kas gali būti paskirtas globėju. Šis 
pakeitimas būtinas, kad būtų užtikrinta veiksminga grąžinimo politika, kaip nurodyta 3 
konstatuojamojoje dalyje. Pirminiame tekste taikomos sąlygos, kurių valstybė narė negali 
patenkinti arba kurios priklauso nuo trečiųjų šalių geros valios.

Pakeitimas 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės institucijos, prieš 
išsiųsdamos nelydimą nepilnametį iš tos 
valstybės narės teritorijos, įsitikina, kad jis 
bus grąžintas jo šeimos nariui, paskirtam 
globėjui ar kad jis bus tinkamai priimtas 
valstybėje, į kurią jis grąžinamas.

2. Valstybės narės institucijos, prieš 
išsiųsdamos nelydimą nepilnametį iš tos 
valstybės narės teritorijos, įsitikina, kad jis 
bus grąžintas jo šeimos nariui, paskirtam 
globėjui ar kad jis bus tinkamai priimtas 
valstybėje, į kurią jis grąžinamas, ir vykdo 
atidžią priežiūrą, siekdamos užtikrinti, 
kad būtų visapusiškai atsižvelgta į vaiko 
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interesus. Kai nusprendžiama, kad 
grąžinimas atitinka vaiko interesus, 
valstybė narė užtikrina, kad vaikas gautų 
reikiamą pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Vaiko teisių jungtinė grupė įtraukia papildomas apsaugos priemones siekdama užtikrinti, kad, 
vykdant grąžinimo procedūras, kuriose dalyvauja vaikai, didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
vaiko interesams, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra nelydimi, atskirti nuo šeimos ar jos lydimi.

Pakeitimas 579
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės institucijos, prieš 
išsiųsdamos nelydimą nepilnametį iš tos 
valstybės narės teritorijos, įsitikina, kad jis 
bus grąžintas jo šeimos nariui, paskirtam 
globėjui ar kad jis bus tinkamai priimtas 
valstybėje, į kurią jis grąžinamas.

2. Valstybės narės institucijos, prieš 
grąžindamos nelydimą arba atskirtą 
nepilnametį iš tos valstybės narės 
teritorijos, kad jis bus grąžintas jo šeimos 
nariui, ir pasirūpina tinkamu priežiūros ir 
globos sąlygų, kurios yra adekvačios ir 
tinkamos atitinkamam nepilnamečiui, jo 
tėvams ir jo tradiciniam pirminiam 
globėjui, perdavimu.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 580
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Vaikams ir šeimoms turėtų būti 
išduodami dokumentai, kuriuose 
nurodoma, kad jų atžvilgiu pradėta 
grąžinimo procedūra ir kad visiems jiems, 
įskaitant teisėtus arba tradicinius 
pirminius globėjus, netaikomas 
sulaikymas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų. 
Nepilnamečių sulaikymas jokiu būdu neatitinka jų geriausių interesų. Todėl, siekiant 
apsaugoti nepilnamečius, turėtų būti nustatytas draudimas juos sulaikyti. „Vaiko interesų“ 
sąvoka taip pat reiškia, kad tėvai arba teisėti ar tradiciniai pirminiai globėjai taip pat 
niekada neturėtų būti sulaikomi.

Pakeitimas 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per visą procesą nelydimiems 
vaikams padeda globėjams ir priimant 
sprendimus visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į vaiko interesus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad visada pirmiausia būtų paisoma vaiko interesų, atskirtiems ir 
nelydimiems vaikams turėtų būti paskirtas globėjas. Šis pakeitimas grindžiamas Pagrindinių 
teisių agentūros vadovu dėl tėvų priežiūros netekusių vaikų globos, p. 26 ir toliau.

Pakeitimas 582
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad 
padėti nelydimiems ir atskirtiems vaikams 
būtų paskirtas nepriklausomas ir 
kvalifikuotas globėjas, turintis būtinos 
praktinės patirties ir išėjęs būtinus 
mokymus, kuris užtikrintų, kad būtų 
atsižvelgiama į vaiko interesus. Šiuo tikslu 
globėjas dalyvauja procedūroje, kad 
užtikrintų, kad grąžinimas būtų vykdomas 
tik tada, kai jis atitinka vaiko interesus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 583
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Visiems nepilnamečiams ir jų 
šeimos nariams suteikiama grįžimo ir 
reintegracijos pagalba.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 584
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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13 straipsnis Išbraukta.
Draudimas atvykti

1.
Sprendimai grąžinti priimami kartu su 
draudimu atvykti:
a) jei laikotarpis savanoriškai išvykti 
nebuvo suteiktas arba
b) jei prievolė grįžti nebuvo įvykdyta.
Kitais atvejais sprendimai grąžinti gali 
būti priimami kartu su draudimu atvykti.
2. Valstybės narės gali be sprendimo 
grąžinti nustatyti draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, 
kurio neteisėtas buvimas nustatomas 
atliekant patikrinimus kertant sieną jam 
išvykstant pagal Reglamento (ES) 
2016/399 8 straipsnį, kai tai pagrįsta 
atsižvelgiant į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes ir proporcingumo principą.
3. Draudimo atvykti trukmė nustatoma 
kiekvienu atveju tinkamai atsižvelgiant į 
visas su konkrečiu atveju susijusias 
aplinkybes ir iš esmės neviršija penkerių 
metų. Ji vis dėlto gali viršyti penkerius 
metus, jei trečiosios šalies pilietis kelia 
didelę grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ar nacionaliniam saugumui.
4.
Valstybės narės apsvarsto, ar panaikinti 
arba sustabdyti draudimą atvykti tuo 
atveju, kai trečiosios šalies pilietis, kuriam 
taikomas draudimas atvykti, dėl kurio 
sprendimas priimtas pagal 1 dalies antrą 
pastraipą, gali įrodyti, kad jis išvyko iš 
valstybės narės teritorijos visiškai 
laikydamasis sprendimo grąžinti.
Nedarant poveikio 1 dalies pirmos 
pastraipos b punktui, draudimas atvykti 
netaikomas trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos ir 
kuriems pagal Tarybos direktyvą 
2004/81/EB28 suteiktas leidimas gyventi, ir 
tuo atveju, jei atitinkamas trečiosios šalies 
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pilietis nekelia grėsmės viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.
Valstybės narės atskirais atvejais dėl 
humanitarinių priežasčių gali nepriimti 
draudimo atvykti, jį panaikinti arba 
sustabdyti.
Valstybės narės gali panaikinti ar 
sustabdyti draudimą atvykti atskirais 
atvejais ar tam tikrų jų kategorijų atvejais 
dėl kitų priežasčių.
5. Valstybei narei svarstant galimybę 
išduoti leidimą gyventi ar kitą joje būti 
teisę suteikiantį leidimą trečiosios šalies 
piliečiui, dėl kurio kita valstybė narė yra 
priėmusi draudimą atvykti, ji pirmiausia 
pasikonsultuoja su valstybe nare, kuri 
priėmė draudimą atvykti pagal 
Reglamento (ES) 2018/XXX29 27 
straipsnį.
6. 1–5 dalys taikomos nedarant poveikio 
teisei į tarptautinę apsaugą valstybėse 
narėse, kaip apibrėžta Direktyvos 
2011/95/ES 2 straipsnio a punkte.
_________________
28 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegalios 
imigracijos padėjimo veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis 
(OL L 261, 2004 8 6, p. 19).
29 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 2018/… dėl Šengeno 
informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, 
eksploatavimo ir naudojimo 
patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš 
dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno 
susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies 
keičiamas bei panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1987/2006 [dar nepriimtas].

Or. en
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Pakeitimas 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimai grąžinti priimami kartu su 
draudimu atvykti:

Sprendimai grąžinti gali būti priimti kartu 
su draudimu atvykti:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 9 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei prievolė grįžti nebuvo įvykdyta. b) jei prievolė grįžti nebuvo įvykdyta. 
Vaikų atvejais sprendimas grąžinti negali 
būti priimamas kartu draudimu atvykti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pranešėjos pateiktų 14 konstatuojamosios 
dalies, 28 konstatuojamosios dalies, 9 straipsnio dėl savanoriško išvykimo ir 25 
konstatuojamosios dalies dėl draudimo atvykti pakeitimų. Vaiko teisių jungtinė grupė mano, 
kad visų pirma su vaikais susijusiais atvejais draudimai atvykti būtų neproporcingi.

Pakeitimas 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 dalies 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali be sprendimo 
grąžinti nustatyti draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, 
kurio neteisėtas buvimas nustatomas 
atliekant patikrinimus kertant sieną jam 
išvykstant pagal Reglamento (ES) 
2016/399 8 straipsnį, kai tai pagrįsta 
atsižvelgiant į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes ir proporcingumo principą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Toks draudimas atvykti atgrasytų tam tikrus trečiųjų šalių piliečius palikti valstybių narių 
teritoriją.

Pakeitimas 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali be sprendimo 
grąžinti nustatyti draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, 
kurio neteisėtas buvimas nustatomas 
atliekant patikrinimus kertant sieną jam 
išvykstant pagal Reglamento (ES) 
2016/399 8 straipsnį, kai tai pagrįsta 
atsižvelgiant į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes ir proporcingumo principą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali be sprendimo 
grąžinti nustatyti draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, kurio 
neteisėtas buvimas nustatomas atliekant 
patikrinimus kertant sieną jam išvykstant 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 
8 straipsnį, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į 
atskiro atvejo konkrečias aplinkybes ir 
proporcingumo principą.

2. Valstybės narės nustato draudimą 
atvykti trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, kurio 
neteisėtas buvimas nustatomas atliekant 
patikrinimus kertant sieną jam išvykstant 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 
8 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 590
Milan Uhrík

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali be sprendimo 
grąžinti nustatyti draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, kurio 
neteisėtas buvimas nustatomas atliekant 
patikrinimus kertant sieną jam išvykstant 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 8 
straipsnį, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į 
atskiro atvejo konkrečias aplinkybes ir 
proporcingumo principą.

2. Valstybės narės be sprendimo 
grąžinti nustato draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, kurio 
neteisėtas buvimas nustatomas atliekant 
patikrinimus kertant sieną jam išvykstant 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 8 
straipsnį.

Or. sk

Pakeitimas 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali be sprendimo 
grąžinti nustatyti draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, kurio 
neteisėtas buvimas nustatomas atliekant 
patikrinimus kertant sieną jam išvykstant 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 
8 straipsnį, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į 
atskiro atvejo konkrečias aplinkybes ir 
proporcingumo principą.

2. Valstybės narės gali be sprendimo 
grąžinti nustatyti draudimą atvykti 
trečiosios šalies piliečiui, neteisėtai 
esančiam valstybių narių teritorijoje, kurio 
neteisėtas buvimas nustatomas atliekant 
patikrinimus kertant sieną jam išvykstant 
pagal Reglamento (ES) 2016/399 
8 straipsnį, kai tai pagrįsta atsižvelgiant į 
atskiro atvejo konkrečias aplinkybes.

Or. fr

Pakeitimas 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija 
penkerių metų. Ji vis dėlto gali viršyti 
penkerius metus, jei trečiosios šalies 
pilietis kelia didelę grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir yra ne ilgesnė kaip 
penkeri metai. Ji vis dėlto gali viršyti 
penkerius metus, jei trečiosios šalies 
pilietis kelia didelę grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui, jeigu tai tinkamai pagrįsta 
apkaltinamuoju nusprendžiu ar kitais 
objektyviais kriterijais, kuriuos galima 
nustatyti pagal bylos aplinkybes.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su Komisijos pasiūlytu 13 a straipsnio 2 dalies pakeitimu, 
atsižvelgiant į tai, kad valdžios institucijoms paliekama laisvė taikyti draudimą atvykti ir 
išorės sienų kontrolės atvejais.

Pakeitimas 593
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Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija 
penkerių metų. Ji vis dėlto gali viršyti 
penkerius metus, jei trečiosios šalies 
pilietis kelia didelę grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija 
dešimties metų. Ji vis dėlto gali viršyti 
dešimtį metų, jei trečiosios šalies pilietis 
kelia didelę grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui arba buvo nuteistas už 
nusikalstamą veiką, už kurią skiriama 
maksimali ne mažiau kaip trejų metų 
įkalinimo bausmė.

Or. en

Pagrindimas

Papildžius šį sakinį paaiškinama, kad baudžiamoji veika, už kurią skiriama maksimali ne 
mažiau kaip trejų metų įkalinimo bausmė, šios direktyvos tikslais turėtų turėti padarinių to 
asmens draudimo atvykti trukmei. Tas pats taikytina kitoms šios direktyvos dalims, kuriose 
yra šis sakinys. Kadangi dėl viso EK pasiūlymo teksto kyla papildoma grėsmė viešajai 
politikai, visuomenės saugumui ir nacionaliniam saugumui, svarbu įtraukti šią konkrečią 
nuostatą.

Pakeitimas 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija 
penkerių metų. Ji vis dėlto gali viršyti 
penkerius metus, jei trečiosios šalies 
pilietis kelia didelę grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija 
penkerių metų. Ji vis dėlto gali viršyti 
penkerius metus, jei trečiosios šalies 
pilietis kelia realią ir didelę grėsmę 
viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar 
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saugumui. nacionaliniam saugumui.

Or. en

Pakeitimas 595
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir iš esmės neviršija 
penkerių metų, Ji vis dėlto gali viršyti 
penkerius metus, jei trečiosios šalies 
pilietis kelia didelę grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.

3. Draudimo atvykti trukmė 
nustatoma kiekvienu atveju tinkamai 
atsižvelgiant į visas su konkrečiu atveju 
susijusias aplinkybes ir yra ne trumpesnė 
nei dvidešimt metų. Ji vis dėlto gali viršyti 
dvidešimt metų, jei trečiosios šalies pilietis 
kelia didelę grėsmę viešajai tvarkai, 
visuomenės saugumui ar nacionaliniam 
saugumui.

Or. nl

Pagrindimas

Reikia sustabdyti prašymų karuselę. Trečiųjų šalių piliečiai turėtų žinoti, kad jie turi kurti 
savo ateitį savo šalyje. Tai sustiprins jų pasiryžimą reintegruotis. Komisijos siūlomas tekstas 
prieštarauja 3 konstatuojamosios dalies dėl veiksmingos grąžinimo politikos formuluotei.

Pakeitimas 596
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apsvarsto, ar panaikinti 
arba sustabdyti draudimą atvykti tuo 
atveju, kai trečiosios šalies pilietis, kuriam 
taikomas draudimas atvykti, dėl kurio 
sprendimas priimtas pagal 1 dalies antrą 
pastraipą, gali įrodyti, kad jis išvyko iš 
valstybės narės teritorijos visiškai 

Išbraukta.
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laikydamasis sprendimo grąžinti.

Or. nl

Pagrindimas

Sprendimo grąžinti vykdymas negali savaime suteikti teisės pakartotinai atvykti. Dėl to kyla 
paraiškų karuselė. Komisijos siūlomas tekstas prieštarauja 3 konstatuojamosios dalies dėl 
veiksmingos grąžinimo politikos formuluotei.

Pakeitimas 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės apsvarsto, ar panaikinti 
arba sustabdyti draudimą atvykti tuo 
atveju, kai trečiosios šalies pilietis, kuriam 
taikomas draudimas atvykti, dėl kurio 
sprendimas priimtas pagal 1 dalies antrą 
pastraipą, gali įrodyti, kad jis išvyko iš 
valstybės narės teritorijos visiškai 
laikydamasis sprendimo grąžinti.

Valstybės narės apsvarsto, ar panaikinti 
arba sustabdyti draudimą atvykti tuo 
atveju, kai trečiosios šalies pilietis, kuriam 
taikomas draudimas atvykti, dėl kurio 
sprendimas priimtas pagal 1 dalies antrą 
pastraipą, gali įrodyti, kad jis išvyko iš 
valstybės narės teritorijos visiškai 
laikydamasis sprendimo grąžinti.

Valstybės narės gali panaikinti ar 
sustabdyti draudimą atvykti 
atsižvelgdamos į tai, ar trečiosios šalies 
pilietis ar kitas asmuo arba atsakingas 
subjektas sumokėjo dėl sprendimo, kuris 
priimtas pagal 10 straipsnio 7 dalį, 
nustatyti su to trečiosios šalies piliečio 
išsiuntimu kilusias išlaidas. Tokiu atveju, 
draudimas atvykti nepanaikinamas ar 
nesustabdomas, kol trečiosios šalies 
pilietis ar kitas asmuo arba atsakingas 
subjektas nesumoka tų mokesčių. Jeigu 
mokesčiai nesumokami iki draudimo 
atvykti laikotarpio pabaigos, tas 
laikotarpis pratęsiamas iki tol, kol tiems 
mokesčiams pagal nacionalinę teisę 
sueina senaties terminas.

Or. pl
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Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 10.7 straipsnio (naujas) pakeitimu. Šiuo pakeitimu nustatoma galimybė 
panaikinti arba sustabdyti leidimą atvykti, atsižvelgiant į susijusias išsiuntimo išlaidas.

Pakeitimas 598
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 1 dalies pirmos 
pastraipos b punktui, draudimas atvykti 
netaikomas trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos ir 
kuriems pagal Tarybos direktyvą 
2004/81/EB2828 suteiktas leidimas 
gyventi, ir tuo atveju, jei atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis nekelia realios ir 
faktinės grėsmės visuomenės saugumui ar 
nacionaliniam saugumui.

Išbraukta.

_________________
28 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegalios 
imigracijos padėjimo veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis 
(OL L 261, 2004 8 6, p. 19).

Or. nl

Pagrindimas

Įtarimai dėl prekybos žmonėmis savaime tariamoms aukoms nesuteikia teisės gyventi šalyje. 
Priešingu atveju imigruoti besiruošiantys asmenys būtų skatinami kreiptis į prekiautojus 
žmonėmis arba pasikliauti prekiautojų pagalba teikdami prieglobsčio prašymus.

Pakeitimas 599
Jeroen Lenaers
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Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 1 dalies pirmos 
pastraipos b punktui, draudimas atvykti 
netaikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
yra prekybos žmonėmis aukos ir kuriems 
pagal Tarybos direktyvą 2004/81/EB28 
suteiktas leidimas gyventi, ir tuo atveju, jei 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis nekelia 
grėsmės viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ar nacionaliniam saugumui.

Nedarant poveikio 1 dalies pirmos 
pastraipos b punktui, draudimas atvykti 
netaikomas trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
yra prekybos žmonėmis aukos ir kuriems 
pagal Tarybos direktyvą 2004/81/EB28 
suteiktas leidimas gyventi, ir tuo atveju, jei 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis nekelia 
grėsmės viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ar nacionaliniam saugumui arba 
nebuvo nuteistas už nusikalstamą veiką, 
už kurią skiriama maksimali ne 
trumpesnė kaip trejų metų įkalinimo 
bausmė.

_________________ _________________
28 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegalios 
imigracijos padėjimo veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis 
(OL L 261, 2004 8 6, p. 19).

28 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi 
šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, 
kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegalios 
imigracijos padėjimo veiksmus, 
bendradarbiaujantiems su 
kompetentingomis institucijomis 
(OL L 261, 2004 8 6, p. 19).

Or. en

Pagrindimas

Papildžius šį sakinį paaiškinama, kad baudžiamoji veika, už kurią skiriama maksimali ne 
mažiau kaip trejų metų įkalinimo bausmė, šios direktyvos tikslais turėtų turėti padarinių to 
asmens draudimo atvykti trukmei. Tas pats taikytina kitoms šios direktyvos dalims, kuriose 
yra šis sakinys. Kadangi dėl viso EK pasiūlymo teksto kyla papildoma grėsmė viešajai 
politikai, visuomenės saugumui ir nacionaliniam saugumui, svarbu įtraukti šią konkrečią 
nuostatą.

Pakeitimas 600
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybei narei svarstant galimybę 
išduoti leidimą gyventi ar kitą joje būti 
teisę suteikiantį leidimą trečiosios šalies 
piliečiui, dėl kurio kita valstybė narė yra 
priėmusi draudimą atvykti, ji pirmiausia 
pasikonsultuoja su valstybe nare, kuri 
priėmė draudimą atvykti pagal 
Reglamento (ES) 2018/XXX29 27 
straipsnį.

5. Valstybė narė negali išduoti 
leidimo gyventi ar kito joje būti teisę 
suteikiančio leidimo trečiosios šalies 
piliečiui, dėl kurio kita valstybė narė yra 
priėmusi draudimą atvykti.

_________________
29 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) 2018/… dėl Šengeno 
informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, 
eksploatavimo ir naudojimo 
patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš 
dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno 
susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies 
keičiamas bei panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1987/2006 [dar nepriimtas].

Or. nl

Pagrindimas

Remiantis Šengeno erdvės logika, reikalaujama, kad viena valstybė narė negalėtų panaikinti 
kitos valstybės narės priimto draudimo sugrįžti.

Pakeitimas 601
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Grąžinimo valdymas Grąžinimo procedūrų ir reintegracijos 
šalyje, į kurią grąžinama, stebėsena

Or. en

Pakeitimas 602
Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria, 
eksploatuoja, prižiūri ir toliau plėtoja 
nacionalinę grąžinimo valdymo sistemą, 
kurioje tvarkoma visa šiai direktyvai 
įgyvendinti būtina informacija, visų pirma 
susijusi su atskirų atvejų ir bet kokios su 
grąžinimu susijusios procedūros valdymu.

1. Kiekviena valstybė narė stebi 
grąžinimo procedūras ir reintegraciją 
šalyje, į kurią grąžinama.

Or. en

Pakeitimas 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria, 
eksploatuoja, prižiūri ir toliau plėtoja 
nacionalinę grąžinimo valdymo sistemą, 
kurioje tvarkoma visa šiai direktyvai 
įgyvendinti būtina informacija, visų pirma 
susijusi su atskirų atvejų ir bet kokios su 
grąžinimu susijusios procedūros valdymu.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria, 
eksploatuoja, prižiūri ir toliau plėtoja 
nacionalinę grąžinimo valdymo sistemą, 
kurioje tvarkoma visa šiai direktyvai 
įgyvendinti būtina informacija, visų pirma 
susijusi su atskirų atvejų ir bet kokios su 
grąžinimu susijusios procedūros valdymu, 
įskaitant stebėseną po grąžinimo ir 
paramą tvariems grąžinimams užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Kiekviena valstybė narė sukuria, 
eksploatuoja, prižiūri ir toliau plėtoja 
nacionalinę grąžinimo valdymo sistemą, 
kurioje tvarkoma visa šiai direktyvai 
įgyvendinti būtina informacija, visų pirma 
susijusi su atskirų atvejų ir bet kokios su 
grąžinimu susijusios procedūros valdymu.

1. Kiekviena valstybė narė sukuria, 
eksploatuoja, prižiūri ir toliau plėtoja 
nacionalinę grąžinimo valdymo sistemą, 
kurioje tvarkoma šiai direktyvai 
įgyvendinti būtina informacija, visų pirma 
susijusi su atskirų atvejų ir bet kokios su 
grąžinimu susijusios procedūros valdymu, 
įskaitant reintegraciją šalyje, į kurią 
grąžinama.

Or. en

Pakeitimas 605
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad 
būtų nagrinėjami individualūs atvejai 
siekiant kiekvienam migrantui visu 
grąžinimo procedūros laikotarpiu suteikti 
pagal poreikius pritaikytą paramą 
atsižvelgiant į jo lytį ir amžių ir laikantis 
tarptautinės teisės reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 606
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Teisinės konsultacijos teikiamos 
trečiosios šalies piliečiui suprantama 
kalba. Jos turi būti teikiamos tokiomis 
sąlygomis, kad migrantai galėtų užduoti 
klausimus ir laisvai reikšti savo nuomonę, 
be kita ko, jiems rūpimais klausimais.
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Or. en

Pakeitimas 607
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Visais procedūros etapais 
atitinkamas trečiosios šalies pilietis turi 
galėti pasinaudoti esamomis gyventojo 
statuso nustatymo ir prašymo 
procedūromis, įskaitant tarptautinės 
apsaugos procedūras, bet kokias kitas 
nacionalinėje teisėje numatytas apsaugos 
procedūras ir kitas statuso suteikimo 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 608
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinė sistema sukuriama 
taip, kad būtų užtikrintas techninis 
suderinamumas ir būtų galima palaikyti 
ryšį su centrine sistema, sukurta pagal 
Reglamento (ES) …/… [Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų reglamentas] 
50 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinė sistema sukuriama 
taip, kad būtų užtikrintas techninis 
suderinamumas ir būtų galima palaikyti 
ryšį su centrine sistema, sukurta pagal 
Reglamento (ES) …/… [Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų reglamentas] 50 
straipsnį.

2. Nacionalinė sistema sukuriama 
taip, kad būtų užtikrintas techninis 
suderinamumas ir būtų galima palaikyti 
ryšį su centrine sistema, sukurta pagal 
Reglamento (ES) …/… [Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų reglamentas] 50 
straipsnį ir visapusiškai laikantis visų 
susijusių ES duomenų apsaugos teisės 
aktų, visų pirma Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento ir Teisėsaugos 
direktyvos. Komisija priima deleguotąjį 
aktą, kad nustatytų konkretų šios 
centrinės sistemos ir ryšių šioje sistemoje 
teisinį pagrindą, be kita ko, aiškiai 
nustatydama informacijos tvarkymo per 
šią centralizuotą sistemą tikslus ir 
kiekvienam iš šių tikslų tvarkytinų asmens 
duomenų kategorijas.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis Komisijos pasiūlymas yra gana neaiškus, reikia daugiau aiškumo vadovaujantis 
EDAPP nuomone dėl šio projekto naujos redakcijos.

Pakeitimas 610
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos padėti grąžinti neteisėtai 
esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie yra 
Tarybos reglamento 539/200130 I priede 
išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, valstybės 
narės pagal nacionalinės teisės aktus gali 
sukurti programas, pagal kurias teikiama 
logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 

Siekdamos padėti grąžinti neteisėtai 
esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie yra 
Tarybos reglamento 539/200130 I priede 
išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, valstybės 
narės pagal nacionalinės teisės aktus gali 
pačios nuspręsti sukurti programas, pagal 
kurias teikiama logistinė, finansinė ir kita 
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nepiniginė pagalba. materialinė ar nepiniginė pagalba.

_________________ _________________
30 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų 
šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, 
kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, 
p. 1).

30 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų 
šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, 
kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, 
p. 1).

Or. nl

Pagrindimas

Tai – nacionalinio suverenumo klausimas.

Pakeitimas 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos padėti grąžinti neteisėtai 
esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie yra 
Tarybos reglamento 539/200130 I priede 
išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, valstybės 
narės pagal nacionalinės teisės aktus 
sukuria programas, pagal kurias teikiama 
logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 
nepiniginė pagalba.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

_________________ _________________
30 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų 
šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, 
kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, 
p. 1).

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en
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Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos padėti grąžinti neteisėtai 
esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie yra 
Tarybos reglamento 539/200130 I priede 
išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, valstybės 
narės pagal nacionalinės teisės aktus 
sukuria programas, pagal kurias teikiama 
logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 
nepiniginė pagalba.

Siekdamos padėti grąžinti neteisėtai 
esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie yra 
Tarybos reglamento 539/200130 I priede 
išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, valstybės 
narės pagal nacionalinės teisės nuostatas 
sukuria programas, pagal kurias teikiama 
logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 
nepiniginė pagalba.

_________________ _________________
30 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų 
šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, 
kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, 
p. 1).

30 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų 
šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, 
kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, 
p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 613
Balázs Hidvéghi

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos padėti grąžinti neteisėtai 
esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie yra 
Tarybos reglamento 539/200130 I priede 
išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, valstybės 
narės pagal nacionalinės teisės aktus 
sukuria programas, pagal kurias teikiama 

Siekdamos padėti grąžinti neteisėtai 
esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie yra 
Tarybos reglamento 539/200130 I priede 
išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, valstybės 
narės pagal nacionalinės teisės aktus gali 
sukurti programas, pagal kurias teikiama 
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logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 
nepiniginė pagalba.

logistinė, finansinė ir kita materialinė ar 
nepiniginė pagalba.

_________________ _________________
30 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų 
šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, 
kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, 
p. 1).

30 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų 
šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines 
sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, 
kurių piliečiams toks reikalavimas 
netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant tokią pagalbą gali būti remiama 
reintegracija į trečiąsias šalis, į kurias 
grąžinama.

Teikiant tokią pagalbą remiama 
reintegracija į trečiąsias šalis, į kurias 
grąžinama, kai teisiškai ir praktiškai 
įmanoma, vykdoma grąžinamų asmenų 
asmeninių reintegracijos planų priežiūra, 
kad būtų užtikrintas grąžinimo tvarumas, 
visų pirma atsižvelgiant į konkrečias 
kiekvieno trečiosios šalies piliečio 
aplinkybes ir skiriant visą dėmesį 
pažeidžiamų asmenų atvejams. Valstybės 
narės užtikrina, kad paskirtosios ir 
nepriklausomos priežiūros institucijos 
vykdytų šių planų priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant tokią pagalbą gali būti remiama 
reintegracija į trečiąsias šalis, į kurias 
grąžinama.

Teikiant tokią pagalbą remiama 
reintegracija į trečiąsias šalis, į kurias 
grąžinama.

Or. en

Pakeitimas 616
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant tokią pagalbą gali būti remiama 
reintegracija į trečiąsias šalis, į kurias 
grąžinama.

Teikiant tokią pagalbą remiama 
reintegracija į trečiąsias šalis, į kurias 
grąžinama.

Or. en

Pakeitimas 617
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės programos apima trečiosios 
šalies piliečio priežiūros tęstinumą visais 
grąžinimo ir reintegracijos proceso 
etapais. Tai apima tinkamos informacijos 
apie sąlygas šalyse, į kurias grąžinama, 
teikimą prieš išvykimą, kurią suprantama 
kalba teikia nepriklausomos arba JT 
įstaigos, tinkamą asmenų, esančių 
pažeidžiamoje padėtyje, priežiūros ir 
nelydimų bei atskirtų vaikų ir jų tėvų 
globos sąlygų perkėlimą. Nacionalinėse 
programose pagal direktyvas 2009/52/EB, 
2011/36/ES ir 2012/29/ES turėtų būti 
numatytas tinkamo teisinės pagalbos, 
teisės kreiptis į teismą, teisių gynimo 
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mechanizmų, prieigos prie atitinkamų 
nacionalinių administracinių ir 
baudžiamųjų procesų perkėlimo 
mechanizmas, taikomas visos grąžinimo 
procedūros metu, įskaitant priemones, 
kuriomis readmisijos susitarimuose 
užtikrinama galimybė kreiptis į teismą 
sugrįžus į trečiąją šalį.

Or. en

Pakeitimas 618
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, priklauso nuo atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio bendradarbiavimo 
su valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, kaip nustatyta šios 
direktyvos 7 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, priklauso nuo atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio bendradarbiavimo 
su valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, kaip nustatyta šios 
direktyvos 7 straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis išbraukimas atitinka 7 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, priklauso nuo atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio bendradarbiavimo 
su valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, kaip nustatyta šios 
direktyvos 7 straipsnyje.

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, priklauso nuo atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio bendradarbiavimo 
su valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, kaip nustatyta šios 
direktyvos 7 straipsnyje, ir jai gali būti 
taikomos sąlygos arba ji gali būti 
nesuteikiama remiantis tam tikrais 
pagrindais, kaip nustatyta nacionalinės 
teisės nuostatose, visų pirma, kiek tai 
susiję su pagalba reintegruojantis į 
trečiąsias šalis, į kurias grąžinama. Šioje 
dalyje nurodyta pagalba paprastai 
nesuteikiama tam trečiosios šalies 
piliečiui, kuris jau pasinaudojo valstybės 
narės teikiama reintegracijos pagalba.

Or. fr

Pakeitimas 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, priklauso nuo atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio bendradarbiavimo 
su valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, kaip nustatyta šios 

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, gali priklausyti nuo 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
bendradarbiavimo su valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis, kaip 
nustatyta šios direktyvos 7 straipsnyje, kai 
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direktyvos 7 straipsnyje. trečiosios šalies piliečio 
nebendradarbiavimas yra pakankamas 
pagrindas manyti, kad trečiosios šalies 
pilietis ateityje nebendradarbiaus teikiant 
paramą reintegracijai.

Or. en

Pakeitimas 622
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, priklauso nuo atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio bendradarbiavimo 
su valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, kaip nustatyta šios 
direktyvos 7 straipsnyje.

Tokios pagalbos teikimas, įskaitant jos 
pobūdį ir mastą, priklauso nuo atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio bendradarbiavimo 
su valstybės narės kompetentingomis 
institucijomis, kaip nustatyta šios 
direktyvos 7 straipsnyje. Pagal šią dalį 
teikiama pagalba yra skiriama tik vieną 
kartą.

Or. en

Pakeitimas 623
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimai grąžinti ir, jei tokie priimti, 
sprendimai uždrausti atvykti bei 
sprendimai dėl išsiuntimo priimami raštu 
pateikiant faktines ir teisines priežastis, 
taip pat informaciją apie galimas teisines 
teisių gynimo priemones.

Valstybės narės užtikrina sprendimų, 
susijusių su grąžinimu, pagrindinių dalių, 
kaip nurodyta 1 dalyje, įskaitant 
informaciją dėl galimų teisinių teisių 
gynimo priemonių, vertimą raštu ir žodžiu 
į kalbą, kurią supranta trečiosios šalies 
pilietis.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 624
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacija apie faktines priežastis gali 
būti apribota, kai pagal nacionalinę teisę 
leidžiama riboti teisę gauti informaciją, 
pirmiausia nacionalinio saugumo, 
gynybos, visuomenės saugumo ir 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ir persekiojimo už jas tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimo.

Pakeitimas 625
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esant prašymui valstybės narės 
užtikrina sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pagrindinių dalių, kaip nurodyta 
1 dalyje, įskaitant informaciją dėl galimų 
teisinių teisių gynimo priemonių, vertimą 
raštu ar žodžiu į kalbą, kurią supranta arba 
pagrįstai turėtų suprasti trečiosios šalies 
pilietis.

2. Valstybės narės užtikrina 
sprendimų, susijusių su grąžinimu, 
pagrindinių dalių, kaip nurodyta 1 dalyje, 
įskaitant informaciją dėl galimų teisinių 
teisių gynimo priemonių, vertimą raštu ir 
žodžiu į kalbą, kurią supranta trečiosios 
šalies pilietis.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti pasiūlymo nuoseklumą, su informacijos teikimu susijusios nuostatos buvo 
perkeltos iš 15 straipsnio į 7 straipsnį.

Pakeitimas 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Esant prašymui valstybės narės 
užtikrina sprendimų, susijusių su 
grąžinimu, pagrindinių dalių, kaip nurodyta 
1 dalyje, įskaitant informaciją dėl galimų 
teisinių teisių gynimo priemonių, vertimą 
raštu ar žodžiu į kalbą, kurią supranta arba 
pagrįstai turėtų suprasti trečiosios šalies 
pilietis.

2. Valstybės narės užtikrina 
sprendimų, susijusių su grąžinimu, 
pagrindinių dalių, kaip nurodyta 1 dalyje, 
įskaitant informaciją dėl galimų teisinių 
teisių gynimo priemonių, vertimą raštu ar 
žodžiu į kalbą, kurią supranta trečiosios 
šalies pilietis.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė gauti suprantamos informacijos yra būtina trečiųjų šalių piliečiams, visų pirma 
siekiant pasiruošti grąžinimui. Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 7 
straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nuspręsti 
netaikyti 2 dalies trečiųjų šalių piliečiams, 
neteisėtai atvykusiems į valstybės narės 
teritoriją ir vėliau negavusiems leidimo ar 
teisės būti toje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Tokiais atvejais sprendimai, susiję su 
grąžinimu, kaip nurodyta 1 dalyje, 
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pateikiami standartine forma, kuri 
nustatoma nacionalinės teisės aktuose.
Valstybės narės pateikia bendro pobūdžio 
informacijos lapus, kuriuose mažiausiai 
penkiomis kalbomis, kurias dažniausiai 
vartoja arba supranta į atitinkamą 
valstybę narę atvykstantys neteisėti 
migrantai, paaiškinami pagrindiniai 
standartinės formos elementai.

Or. en

Pagrindimas

Visi migrantai turėtų turėti galimybę susipažinti su jų grąžinimu ir atitinkamomis 
procedūromis susijusia informacija. Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 
7 straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 628
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 2 
dalies trečiųjų šalių piliečiams, neteisėtai 
atvykusiems į valstybės narės teritoriją ir 
vėliau negavusiems leidimo ar teisės būti 
toje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 629
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiais atvejais sprendimai, susiję su 
grąžinimu, kaip nurodyta 1 dalyje, 
pateikiami standartine forma, kuri 

Išbraukta.
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nustatoma nacionalinės teisės aktuose.

Or. en

Pakeitimas 630
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia bendro pobūdžio 
informacijos lapus, kuriuose mažiausiai 
penkiomis kalbomis, kurias dažniausiai 
vartoja arba supranta į atitinkamą 
valstybę narę atvykstantys neteisėti 
migrantai, paaiškinami pagrindiniai 
standartinės formos elementai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 631
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės pateikia bendro pobūdžio 
informacijos lapus, kuriuose mažiausiai 
penkiomis kalbomis, kurias dažniausiai 
vartoja arba supranta į atitinkamą 
valstybę narę atvykstantys neteisėti 
migrantai, paaiškinami pagrindiniai 
standartinės formos elementai.

Valstybės narės pateikia bendro pobūdžio 
informacijos lapus, kuriuose mažiausiai 
penkiomis pagrindinėmis pasaulio 
kalbomis paaiškinami pagrindiniai 
standartinės formos elementai.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybėms narėms neįmanoma numatyti, iš kurios šalies atvyks daugiausia pabėgėlių. Todėl 
trečiųjų šalių piliečiai negali apginti savo teisių. Šiuo pakeitimu numatomas prognozuojamas 
darbo krūvis ir kartu veiksminga prieglobsčio politika, pagrįsta aiškiomis, skaidriomis ir 
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teisingomis taisyklėmis, kurios nurodytos 4 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 632
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 Teisių gynimo priemonės 16 Teisinė gynyba

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant apriboti proceso trukmę ir užkirsti kelią apeliacinių skundų karuselei, turėtų būti 
galima pateikti tik vieną apeliacinį skundą.

Pakeitimas 633
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama veiksminga teisių gynimo 
priemonė siekiant apskųsti ar peržiūrėti 
sprendimus, susijusius su grąžinimu, kaip 
nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, 
kompetentingoje teisminėje institucijoje .

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama veiksminga teisių gynimo 
priemonė siekiant apskųsti ar peržiūrėti 
sprendimus, susijusius su grąžinimu, kaip 
nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, 
kompetentingoje teisminėje institucijoje .

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama veiksminga teisių gynimo 
priemonė siekiant apskųsti ar peržiūrėti 
sprendimus, susijusius su grąžinimu, kaip 
nurodyta 15 straipsnio 1 dalyje, 
kompetentingoje teisminėje institucijoje . 
Valstybės narės teisminėms institucijoms 
suteikia šiai direktyvai tinkamai 
įgyvendinti reikalingų pajėgumų, 
įskaitant žmogiškuosius išteklius ir 
mokymus, kad būtų užtikrinta teisminės 
priežiūros kokybė ir naudingumas.

Or. en

Pakeitimas 635
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama teisė vienoje instancijoje 
pateikti skundą dėl sprendimo grąžinti, 
kai tas sprendimas pagrįstas sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas], dėl 
kurio atlikta veiksminga teisminė peržiūra 
pagal to reglamento 53 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama teisė vienoje instancijoje 
pateikti skundą dėl sprendimo grąžinti, 
kai tas sprendimas pagrįstas sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas], dėl 
kurio atlikta veiksminga teisminė peržiūra 
pagal to reglamento 53 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šešėlinės pranešėjos manymu, šia nauja redakcija nesiekiama keisti jurisdikcijų struktūros 
valstybėse narėse ir taikyti skirtingas taisykles prieglobsčio prašytojams, kurių ieškinys buvo 
atmestas, ir neteisėtiems migrantams..

Pakeitimas 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama teisė vienoje instancijoje 
pateikti skundą dėl sprendimo grąžinti, kai 
tas sprendimas pagrįstas sprendimu atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, priimtu 
pagal Reglamentą (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas], dėl kurio atlikta 
veiksminga teisminė peržiūra pagal to 
reglamento 53 straipsnį.

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui gali 
būti suteikta teisė tik vienoje instancijoje 
pateikti skundą dėl sprendimo grąžinti, kai 
tas sprendimas pagrįstas sprendimu atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, priimtu 
pagal Reglamentą (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas], dėl kurio atlikta 
veiksminga teisminė peržiūra pagal to 
reglamento 53 straipsnį, tais atvejais, kai 
vykdant prieglobsčio procedūrą 
individualiai įvertinama visa Europos ir 
tarptautinės teisės aktuose nustatyto 
negrąžinimo principo taikymo sritis.

Or. en

Pakeitimas 638
Tom Vandendriessche
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama teisė bent vienoje instancijoje 
pateikti skundą dėl sprendimo grąžinti, kai 
tas sprendimas pagrįstas sprendimu atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, priimtu 
pagal Reglamentą (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas], dėl kurio atlikta 
veiksminga teisminė peržiūra pagal to 
reglamento 53 straipsnį.

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama teisė ne daugiau nei vienoje 
instancijoje pateikti skundą dėl sprendimo 
grąžinti, nenumatant galimybės atnaujinti 
procesą, kai tas sprendimas pagrįstas 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas], dėl kurio atlikta veiksminga 
teisminė peržiūra pagal to reglamento 53 
straipsnį.

Or. nl

Pagrindimas

Reikėtų sustabdyti skundų teikimo karuselę.

Pakeitimas 639
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui 
suteikiama teisė vienoje instancijoje 
pateikti skundą dėl sprendimo grąžinti, kai 
tas sprendimas pagrįstas sprendimu atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą, priimtu 
pagal Reglamentą (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas], dėl kurio atlikta 
veiksminga teisminė peržiūra pagal to 
reglamento 53 straipsnį.

Kad būtų laikomasi veiksmingos teisių 
gynimo priemonės principo, atitinkamam 
trečiosios šalies piliečiui suteikiama teisė 
vienoje instancijoje pateikti skundą dėl 
sprendimo grąžinti, kai tas sprendimas 
pagrįstas sprendimu atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimtu pagal 
Reglamentą (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas], dėl kurio atlikta 
veiksminga teisminė peržiūra pagal to 
reglamento 53 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas. Jeigu pateikiamas 
tolesnis skundas dėl pirmojo arba vėlesnio 
sprendimo dėl skundo, ir visais kitais 
atvejais, sprendimo grąžinti vykdymas 
nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai 
teismas nusprendžia kitaip, deramai 
atsižvelgdamas į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pareiškėjo prašymu arba 
veikdamas ex officio.

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas ir kol 
pareiškėjui pranešama apie sprendimą dėl 
apeliacinio skundo.

Or. en

Pakeitimas 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas. Jeigu pateikiamas 
tolesnis skundas dėl pirmojo arba vėlesnio 
sprendimo dėl skundo, ir visais kitais 
atvejais, sprendimo grąžinti vykdymas 
nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai 

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį. Jeigu 
pateikiamas tolesnis skundas dėl pirmojo 
arba vėlesnio sprendimo dėl skundo, ir 
visais kitais atvejais, sprendimo grąžinti 
vykdymas nesustabdomas.
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teismas nusprendžia kitaip, deramai 
atsižvelgdamas į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pareiškėjo prašymu arba 
veikdamas ex officio.

Or. fr

Pakeitimas 642
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
yra pavojus, kad bus pažeistas negrąžinimo 
principas. Jeigu pateikiamas tolesnis 
skundas dėl pirmojo arba vėlesnio 
sprendimo dėl skundo, ir visais kitais 
atvejais, sprendimo grąžinti vykdymas 
nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai 
teismas nusprendžia kitaip, deramai 
atsižvelgdamas į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pareiškėjo prašymu arba 
veikdamas ex officio.

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
yra pavojus, kad bus pažeistas negrąžinimo 
principas. Galimybė pateikti tolesnį 
skundą dėl sprendimo dėl skundo nėra 
būtina.

Or. nl

Pagrindimas

Dėl nesibaigiančių procedūrų tik sukuriamas socialiniais ryšiais pagrįstas leidimas gyventi. 
Todėl atkaklumas lemia nesąžiningus įvairių prieglobsčio kandidatų rezultatus ir milžiniškas 
finansines ir administracines išlaidas valstybei narei.

Pakeitimas 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
yra pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas. Jeigu pateikiamas 
tolesnis skundas dėl pirmojo arba vėlesnio 
sprendimo dėl skundo, ir visais kitais 
atvejais, sprendimo grąžinti vykdymas 
nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai 
teismas nusprendžia kitaip, deramai 
atsižvelgdamas į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pareiškėjo prašymu arba 
veikdamas ex officio.

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
laikotarpį, kol skundas dėl to sprendimo 
yra nagrinėjamas ir kol trečiosios šalies 
piliečiui pranešama apie sprendimą dėl 
apeliacinio skundo. Skundas dėl 
sprendimo grąžinti turi automatinį 
sustabdomąjį poveikį, išskyrus atvejus, kai 
teisminės institucijos visapusiškai įvertino 
negrąžinimo principą ir nustatė, kad nėra 
pavojaus, kad šis principas bus pažeistas. 
Sprendimo grąžinti vykdymas taip pat gali 
būti sustabdytas, kai teismas nusprendžia 
taip, deramai atsižvelgdamas į atskiro 
atvejo konkrečias aplinkybes, pareiškėjo 
prašymu arba veikdamas ex officio.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad pateikus apeliacinį skundą dėl sprendimo grąžinti būtų sustabdytas 
sprendimo vykdymas, nes antraip padėties nebūtų įmanoma ištaisyti ir tai turėtų sunkių 
padarinių pagrindinėms teisėms. Vienintelė šios taisyklės išimtis – jeigu teisminė institucija 
jau atliko visapusišką negrąžinimo principo vertinimą. Be to, teismas turėtų galėti dėl kitų 
priežasčių nepriklausomai sustabdyti sprendimo grąžinti vykdymą.

Pakeitimas 644
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
yra pavojus, kad bus pažeistas negrąžinimo 
principas. Jeigu pateikiamas tolesnis 
skundas dėl pirmojo arba vėlesnio 
sprendimo dėl skundo, ir visais kitais 

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo dėl to sprendimo 
pateikimo laikotarpį, kol skundas 
nagrinėjamas ir kol apie sprendimą dėl 
skundo pranešama pareiškėjui, be kita ko, 
tais atvejais, kai yra pavojus, kad bus 
pažeistas negrąžinimo principas. Skundas 
dėl sprendimo grąžinti turi automatinį 
stabdomąjį poveikį, įskaitant tuos atvejus, 
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atvejais, sprendimo grąžinti vykdymas 
nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai 
teismas nusprendžia kitaip, deramai 
atsižvelgdamas į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pareiškėjo prašymu arba 
veikdamas ex officio.

kai baudžiamajame teisme nagrinėjamos 
bylos, siekiant užtikrinti galimybę kreiptis 
į teismą tiek aukoms, tiek įtariamiesiems.

Or. en

Pakeitimas 645
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
yra pavojus, kad bus pažeistas negrąžinimo 
principas. Jeigu pateikiamas tolesnis 
skundas dėl pirmojo arba vėlesnio 
sprendimo dėl skundo, ir visais kitais 
atvejais, sprendimo grąžinti vykdymas 
nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai 
teismas nusprendžia kitaip, deramai 
atsižvelgdamas į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pareiškėjo prašymu arba 
veikdamas ex officio.

Sprendimo grąžinti vykdymas automatiškai 
sustabdomas per skundo pateikimo 
pirmojoje instancijoje laikotarpį ir, kai tas 
skundas pateikiamas per nustatytą 
laikotarpį, kol skundas nagrinėjamas, kai 
gali kilti pavojus, kad bus pažeistas 
negrąžinimo principas. Jeigu pateikiamas 
tolesnis skundas dėl pirmojo arba vėlesnio 
sprendimo dėl skundo, ir visais kitais 
atvejais, sprendimo grąžinti vykdymas 
nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai 
teismas nusprendžia kitaip, deramai 
atsižvelgdamas į atskiro atvejo konkrečias 
aplinkybes, pareiškėjo prašymu arba 
veikdamas ex officio.

Or. en

Pakeitimas 646
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
dėl prašymo laikinai sustabdyti sprendimo 

Išbraukta.
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grąžinti vykdymą būtų priimtas per 48 
valandas nuo atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio tokio prašymo pateikimo. 
Atskirais atvejais, esant sudėtingoms 
faktinėms ar teisinėms aplinkybėms, 
kompetentinga teisminė institucija gali 
pratęsti šioje dalyje nustatytus terminus.

Or. en

Pakeitimas 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimas 
dėl prašymo laikinai sustabdyti sprendimo 
grąžinti vykdymą būtų priimtas per 48 
valandas nuo atitinkamo trečiosios šalies 
piliečio tokio prašymo pateikimo. 
Atskirais atvejais, esant sudėtingoms 
faktinėms ar teisinėms aplinkybėms, 
kompetentinga teisminė institucija gali 
pratęsti šioje dalyje nustatytus terminus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši teisių gynimo priemonė turi stabdomąjį poveikį. Todėl nėra būtinybės priimti sprendimą 
dėl vykdymo stabdymo.

Pakeitimas 648
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nepaaiškėjo arba atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis nepateikė svarbios 

Išbraukta.
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naujos informacijos ar faktų, dėl kurių 
labai pasikeičia atskiro atvejo konkrečios 
aplinkybės, šios dalies pirma ir antra 
pastraipos netaikomos, jei
a) tose pastraipose nurodyta laikino 
sustabdymo priežastis įvertinta pagal 
procedūrą, atliktą taikant Reglamentą 
(ES) …/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas], ir dėl jos buvo atlikta 
veiksminga teisminė peržiūra pagal to 
reglamento 53 straipsnį;
b) sprendimas grąžinti priimtas remiantis 
pagal tokias procedūras priimu 
sprendimu užbaigti teisėtą buvimą.

Or. en

Pakeitimas 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nepaaiškėjo arba atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis nepateikė svarbios 
naujos informacijos ar faktų, dėl kurių 
labai pasikeičia atskiro atvejo konkrečios 
aplinkybės, šios dalies pirma ir antra 
pastraipos netaikomos, jei

Išbraukta.

a) tose pastraipose nurodyta laikino 
sustabdymo priežastis įvertinta pagal 
procedūrą, atliktą taikant Reglamentą 
(ES) …/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas], ir dėl jos buvo atlikta 
veiksminga teisminė peržiūra pagal to 
reglamento 53 straipsnį;
b) sprendimas grąžinti priimtas remiantis 
pagal tokias procedūras priimu 
sprendimu užbaigti teisėtą buvimą.

Or. en
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Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama dėl 16 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pakeitimo. Ši teisių gynimo 
priemonė turi automatinį stabdomąjį poveikį.

Pakeitimas 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nepaaiškėjo arba atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis nepateikė svarbios 
naujos informacijos ar faktų, dėl kurių 
labai pasikeičia atskiro atvejo konkrečios 
aplinkybės, šios dalies pirma ir antra 
pastraipos netaikomos, jei

Jeigu nepaaiškėjo arba atitinkamas 
trečiosios šalies pilietis nepateikė svarbios 
naujos informacijos ar faktų, dėl kurių 
pasikeičia atskiro atvejo konkrečios 
aplinkybės, šios dalies pirma ir antra 
pastraipos netaikomos, jei

Or. en

Pagrindimas

Skundai visada turėtų turėti sustabdomąjį poveikį. Prievolė išnagrinėti, ar atsirado naujų 
elementų ir (arba) ar reikalingas sustabdomasis poveikis, būtų našta valstybių narių valdžios 
institucijoms, nes reikėtų atlikti atskirą vertinimą. Dėl reikalavimo, kad padėtis būtų „iš 
esmės“ pasikeitusi, teisminėms institucijoms kyla pernelyg didelių sunkumų ir pavojus, kad 
individualūs atvejais nebus tinkamai išnagrinėti ir taip bus negrįžtamai pažeistas negrąžinimo 
principas.

Pakeitimas 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato pagrįstus terminus 
ir kitas būtinas taisykles, kad užtikrintų 
galimybę pasinaudoti teise į veiksmingą 
teisinę gynybą pagal šį straipsnį.

Skundas dėl sprendimo grąžinti turi būti 
pateiktas per 30 dienų nuo pranešimo 
apie šį sprendimą atitinkamam asmeniui. 
Valstybės narės nustato kitas būtinas 
taisykles, kad užtikrintų galimybę 
pasinaudoti teise į veiksmingą teisinę 
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gynybą pagal šį straipsnį.

Or. it

Pakeitimas 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato pagrįstus terminus 
ir kitas būtinas taisykles, kad užtikrintų 
galimybę pasinaudoti teise į veiksmingą 
teisinę gynybą pagal šį straipsnį.

Valstybės narės nustato terminą, kuris ne 
ilgesnis nei penkios (5) dienos, ir kitas 
būtinas taisykles, kad užtikrintų galimybę 
pasinaudoti teise į veiksmingą teisinę 
gynybą pagal šį straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 653
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato pagrįstus terminus 
ir kitas būtinas taisykles, kad užtikrintų 
galimybę pasinaudoti teise į veiksmingą 
teisinę gynybą pagal šį straipsnį.

Valstybės narės nustato pagrįstus ir 
pakankamai ilgus terminus ir kitas būtinas 
taisykles, kad užtikrintų galimybę 
pasinaudoti teise į veiksmingą teisinę 
gynybą pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 654
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
penkių dienų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, kai toks 
sprendimas priimtas remiantis galutiniu 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
penkių dienų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, kai toks 
sprendimas priimtas remiantis galutiniu 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas].

Valstybės narės suteikia ne trumpesnį nei 
penkiolikos dienų laikotarpį pateikti 
skundui dėl sprendimo grąžinti.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką dėl teisės į veiksmingą teisinę 
gynybą, kuri numatyta Europos žmogaus teisių konvencijos 13 straipsnyje (pvz., Jabari prieš 
Turkiją, 40 dalis; Muminov prieš Rusiją, 90 dalis), automatinis trumpo skundo pateikimo 
termino taikymas gali būti nesuderinamas su apsauga nuo grąžinimo.

Pakeitimas 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa



AM\1214327LT.docx 297/346 PE658.738v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
penkių dienų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, kai toks sprendimas 
priimtas remiantis galutiniu sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas].

Valstybės narės suteikia dešimties–
penkiolikos dienų laikotarpį pateikti 
skundui dėl sprendimo grąžinti, kai toks 
sprendimas priimtas remiantis galutiniu 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas].

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas laikotarpis yra per trumpas, kad būtų galima užtikrinti visas galimybes 
pasinaudoti teise pateikti apeliacinį skundą. 10–15 dienų laikotarpis pateikti skundui yra 
pagrįstesnis ir realistiškesnis.

Pakeitimas 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
penkių dienų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, kai toks sprendimas 
priimtas remiantis galutiniu sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas].

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
penkiolikos dienų laikotarpį pateikti 
skundui dėl sprendimo grąžinti, kai toks 
sprendimas priimtas remiantis galutiniu 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamentą (ES) 
…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas].

Or. it

Pakeitimas 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
penkių dienų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, kai toks sprendimas 
priimtas remiantis galutiniu sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas].

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei trijų 
dienų laikotarpį pateikti skundui dėl 
sprendimo grąžinti, kai toks sprendimas 
priimtas remiantis galutiniu sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas].

Or. fr

Pakeitimas 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
penkių dienų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, kai toks sprendimas 
priimtas remiantis galutiniu sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas].

Valstybės narės suteikia ne ilgesnį nei 
dviejų dienų laikotarpį pateikti skundui dėl 
sprendimo grąžinti, kai toks sprendimas 
priimtas remiantis galutiniu sprendimu 
atmesti tarptautinės apsaugos prašymą, 
priimtu pagal Reglamentą (ES) …/… 
[Prieglobsčio procedūrų reglamentas].

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su 12 pakeitimu, kuris papildytas siekiant paspartinti teismų 
veikimą ir palengvinti grąžinimo procedūrą.

Pakeitimas 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali numatyti 
administracinę teisės gynimo priemonę 
prieš pateikiant skundą teisme pagal 
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1 dalį, jeigu administracinė teisės gynimo 
priemonė nedaro poveikio teisinės 
gynybos veiksmingumui.

Or. fr

Pakeitimas 661
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui suteikiama galimybė gauti teisinę 
konsultaciją, turėti atstovą ir, jei reikia, 
gauti lingvistinę pagalbą.

5. Atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui suteikiama galimybė gauti teisinę 
konsultaciją, turėti atstovą ir gauti 
lingvistinę pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 40 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 662
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 
paprašius, pagal atitinkamus nacionalinės 
teisės aktus ar taisykles, susijusias su 
teisine pagalba, būtų nemokamai 
suteikiama reikalinga teisinė pagalba ir 
(arba) atstovavimas ir gali užtikrinti, kad 
tokia nemokama teisinė pagalba būtų 
teikiama ir (arba) teisiškai atstovaujama 
laikantis sąlygų, nustatytų Direktyvos 
2005/85/EB 15 straipsnio 3–6 dalyse.

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 
paprašius, pagal atitinkamus nacionalinės 
teisės aktus ar taisykles, susijusias su 
teisine pagalba, būtų nemokamai 
suteikiama reikalinga teisinė pagalba ir 
(arba) atstovavimas ir gali užtikrinti, kad 
tokia nemokama teisinė pagalba būtų 
teikiama ir (arba) teisiškai atstovaujama 
laikantis sąlygų, nustatytų Direktyvos 
2005/85/EB 15 straipsnio 3–6 dalyse. 
Atkreipia dėmesį į tai, kad pabėgėlių gali 
būti prašoma grąžinti teisinės ir 
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lingvistinės pagalbos išlaidas valstybei 
narei.

Or. nl

Pagrindimas

Nemokamos teisinės pagalbos teisinės išlaidos daro milžinišką spaudimą teisingumo 
departamento biudžetui. Neatrodo nepagrįsta, kad tiesioginę šios sistemos paramą gavę 
asmenys turėtų jas kompensuoti vyriausybei. Teisinės ir lingvistinės pagalbos išlaidų 
grąžinimas po pripažinimo užtikrina vienodą požiūrį į visus atvejus, kaip nurodyta 4 
konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 663
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 dalies 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 
paprašius, pagal atitinkamus nacionalinės 
teisės aktus ar taisykles, susijusias su 
teisine pagalba, būtų nemokamai 
suteikiama reikalinga teisinė pagalba 
ir (arba) atstovavimas ir gali užtikrinti, kad 
tokia nemokama teisinė pagalba ir (arba) 
atstovavimas būtų teikiami laikantis 
sąlygų, nustatytų Direktyvos 2005/85/EB 
15 straipsnio 3–6 dalyse.

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 
paprašius, pagal atitinkamus nacionalinės 
teisės aktus ar taisykles, susijusias su 
teisine pagalba, būtų nemokamai 
suteikiama teisinė pagalba ir (arba) 
atstovavimas. Valstybės narės praneša 
trečiųjų šalių piliečiams apie galimybę 
pateikti tokį prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 40 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6. Valstybės narės užtikrina, kad, 
paprašius, pagal atitinkamus nacionalinės 
teisės aktus ar taisykles, susijusias su 
teisine pagalba, būtų nemokamai 
suteikiama reikalinga teisinė pagalba ir 
(arba) atstovavimas ir gali užtikrinti, kad 
tokia nemokama teisinė pagalba ir (arba) 
atstovavimas būtų teikiami laikantis 
sąlygų, nustatytų Direktyvos 2005/85/EB 
15 straipsnio 3–6 dalyse.

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 
aiškiai paprašius, pagal atitinkamus 
nacionalinės teisės aktus ar taisykles, 
susijusias su teisine pagalba, būtų 
nemokamai suteikiama reikalinga teisinė 
pagalba ir (arba) atstovavimas ir gali 
užtikrinti, kad tokia nemokama teisinė 
pagalba  ir (arba) atstovavimas būtų 
teikiami laikantis sąlygų, nustatytų 
Direktyvos 2005/85/EB 15 straipsnio 3–
6 dalyse.

Or. fr

Pakeitimas 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 dalies 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad, 
paprašius, pagal atitinkamus nacionalinės 
teisės aktus ar taisykles, susijusias su 
teisine pagalba, būtų nemokamai 
suteikiama reikalinga teisinė pagalba ir 
(arba) atstovavimas ir gali užtikrinti, kad 
tokia nemokama teisinė pagalba ir (arba) 
atstovavimas būtų teikiami laikantis 
sąlygų, nustatytų Direktyvos 2005/85/EB 
15 straipsnio 3–6 dalyse.

6. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
atitinkamus nacionalinės teisės aktus ar 
taisykles, susijusias su teisine pagalba, būtų 
nemokamai suteikiama reikalinga teisinė 
pagalba ir (arba) atstovavimas ir gali 
užtikrinti, kad tokia nemokama teisinė 
pagalba ir (arba) atstovavimas būtų 
teikiami laikantis sąlygų, nustatytų 
Direktyvos 2005/85/EB 15 straipsnio 3–6 
dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė gauti teisinę pagalbą yra būtina, kad būtų galima naudotis teise į veiksmingas 
teisių gynimo priemones. Šis pakeitimas tiesiogiai susijęs su 21 konstatuojamąja dalimi, 7 ir 
14 straipsniais.

Pakeitimas 666
Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pirmoji dalis taip pat turėtų būti 
taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kurie 
šalyje yra neteisėtai ir kurių atžvilgiu 
neįmanoma ar nebuvo įmanoma 
įgyvendinti sprendimą grąžinti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 667
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikant principus, kuriais 
grindžiama 1a–1d dalys, neatmetama 
galimybė to pasiekti policijos areštinėje.

Or. nl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelį besislepiančių žmonių skaičių, pirmenybė daugeliu atvejų turėtų būti 
teikiama sulaikymui laukiant repatriacijos. Šis pakeitimas atitinka 18 konstatuojamosios 
dalies 15 pakeitimą ir 22 konstatuojamosios dalies 17 pakeitimą. Negalima atmesti galimybės 
policijos areštinę naudoti kaip priemonę, inter alia, apgyvendinimo, medicininės priežiūros ir 
maitinimo paslaugoms teikti,

Pakeitimas 668
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 dalies 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės pagal savo 
nacionalinę teisę pateikia 1 dalyje 
nurodytiems asmenims rašytinį 
patvirtinimą, kad jiems suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti buvo pratęstas pagal 9 
straipsnio 2 dalį arba kad sprendimas 
grąžinti laikinai nebus vykdomas.

2. Valstybės narės pagal savo 
nacionalinę teisę pateikia 1 ir 1a dalyje 
nurodytiems asmenims rašytinį 
patvirtinimą, kad jiems suteiktas laikotarpis 
savanoriškai išvykti buvo pratęstas pagal 9 
straipsnio 2 dalį arba kad sprendimas 
grąžinti laikinai nebus vykdomas, arba kad 
sprendimo grąžinti nebuvo įmanoma 
įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 17.1 straipsnio a punkto.

Pakeitimas 669
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 670
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo 
procedūra , kad parengtų grąžinimą ir 
(arba) įvykdytų išsiuntimo procesą 
(nebent konkrečiu atveju gali būti 
veiksmingai taikomos kitos pakankamos, 
tačiau švelnesnės priverstinės priemonės), 

Valstybės narės niekada netaiko 
priverstinių priemonių.
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visų pirma, kai:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 18 straipsnio ir 27 ir 
28 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo 
procedūra , kad parengtų grąžinimą ir 
(arba) įvykdytų išsiuntimo procesą (nebent 
konkrečiu atveju gali būti veiksmingai 
taikomos kitos pakankamos, tačiau 
švelnesnės priverstinės priemonės), visų 
pirma, kai:

Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo 
procedūra, tik tam, kad parengtų grąžinimą 
ir (arba) įvykdytų išsiuntimo procesą 
(nebent konkrečiu atveju gali būti 
veiksmingai taikomos kitos pakankamos, 
tačiau švelnesnės priverstinės priemonės), 
kai:

Or. en

Pakeitimas 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo 
procedūra , kad parengtų grąžinimą ir 
(arba) įvykdytų išsiuntimo procesą (nebent 
konkrečiu atveju gali būti veiksmingai 
taikomos kitos pakankamos, tačiau 
švelnesnės priverstinės priemonės), visų 
pirma, kai:

Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo 
procedūra, tik tam, kad parengtų grąžinimą 
ir (arba) įvykdytų išsiuntimo procesą 
(nebent konkrečiu atveju gali būti 
veiksmingai taikomos kitos pakankamos, 
tačiau švelnesnės priverstinės priemonės), 
kai:
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Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo kitų šio straipsnio pakeitimų. Komisijos 
pasiūlyme išbrauktas žodis „tik“. Vis dėlto, būtų svarbu turėti išsamų sulaikymo pagrindų 
sąrašą, kad būtų užtikrinta, jog sulaikymas būtų taikomas tik kraštutiniais ir deramai 
apibrėžtais atvejais.

Pakeitimas 673
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios 
šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo 
procedūra , kad parengtų grąžinimą ir 
(arba) įvykdytų išsiuntimo procesą (nebent 
konkrečiu atveju gali būti veiksmingai 
taikomos kitos pakankamos, tačiau 
švelnesnės priverstinės priemonės), visų 
pirma, kai:

Valstybės narės sulaiko trečiosios šalies 
pilietį, kuriam taikoma grąžinimo 
procedūra, tik tam, kad parengtų grąžinimą 
ir (arba) įvykdytų išsiuntimo procesą 
(nebent konkrečiu atveju gali būti 
veiksmingai taikomos kitos pakankamos, 
tačiau švelnesnės priverstinės priemonės), 
kai:

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis šiuo aspektu nėra tinkamai suderintas su 28 konstatuojamąja dalimi, kur aiškiai 
nurodyta, kad tokiomis sąlygomis asmuo turėtų būti sulaikytas.

Pakeitimas 674
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) esama pasislėpimo 
pavojaus, nustatyto pagal 6 straipsnį;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas 6 straipsnis.

Pakeitimas 675
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
vengia pasirengimo grąžinimui ar 
išsiuntimo proceso, arba jiems trukdo, 
arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pateiktą 18 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 676
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos naujai pasiūlytas pagrindas nėra pakankamai konkretus, nes nenustatytos bendros 
viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar nacionalinio saugumo ES apibrėžtys ir tokiais 
atvejais reikėtų elgtis pagal galiojančią baudžiamąją teisę arba administracinę teisę.

Pakeitimas 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui.

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui, 
remiantis apkaltinamuoju nuosprendžiu 
arba kriterijais, kuriais gali būti pagrįstas 
jų pavojingumo visuomenei vertinimas.

Or. it

Pakeitimas 679
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui.

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui ar nacionaliniam saugumui arba 
buvo nuteistas už nusikalstamą veiką, už 
kurią skiriama maksimali ne mažiau kaip 
trejų metų įkalinimo bausmė.
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Or. en

Pagrindimas

Papildžius šį sakinį paaiškinama, kad baudžiamoji veika, už kurią skiriama maksimali ne 
mažiau kaip trejų metų įkalinimo bausmė, šios direktyvos tikslais turėtų būti pagrindas 
sulaikyti atitinkamą asmenį. Tas pats taikytina kitoms šios direktyvos dalims, kuriose yra šis 
sakinys.

Pakeitimas 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui.

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui, 
visų pirma tais atvejais, kaip trečiosios 
šalies pilietis nuteistas už sunkią 
nusikalstamą veiką.

Or. en

Pakeitimas 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės 
saugumui arba nacionaliniam saugumui.

c) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
kelia realų ir faktinį pavojų viešajai 
tvarkai, visuomenės saugumui arba 
nacionaliniam saugumui.

Or. en

Pakeitimas 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi sulaikymo pagrindai nustatomi 
nacionalinėje teisėje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės nusprendžia, kokias nuostatas jos pageidauja priimti savo nacionalinės teisės 
aktuose.

Pakeitimas 683
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi sulaikymo pagrindai nustatomi 
nacionalinėje teisėje.

Kitais atvejais valstybės narės gali 
sulaikyti trečiosios šalies pilietį, kuriam 
taikoma grąžinimo procedūra, kad 
parengtų grąžinimą ir (arba) įvykdytų 
išsiuntimo procedūrą.
Visi sulaikymo pagrindai nustatomi 
nacionalinėje teisėje.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra logiškas mano pirmosios dalies pakeitimo rezultatas, siekiant paaiškinti, kada turėtų 
būti vykdomas sulaikymas ir kada tai gali būti daroma.

Pakeitimas 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sulaikymas turi trukti kuo trumpiau ir būti 
taikomas tik tol, kol tinkamai vykdomas 
pasiruošimas išsiuntimui.

Sulaikymas yra kraštutinė priemonė, kuri 
turi būti taikoma, jeigu nėra kitų 
sulaikymui alternatyvių priemonių, ir turi 
trukti kuo trumpiau ir būti taikomas tik tol, 
kol tinkamai vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su Komisijos pasiūlytu 18 straipsnio c punkto pakeitimu,

Pakeitimas 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sulaikymas turi trukti kuo trumpiau ir būti 
taikomas tik tol, kol tinkamai vykdomas 
pasiruošimas išsiuntimui.

Sulaikymas turi būti taikomas bent jau tol, 
kol tinkamai vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui.

Or. fr

Pakeitimas 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sulaikymas niekada netaikomas 
nelydimiems nepilnamečiams ir šeimoms 
su nepilnamečiais vaikais.

Or. it
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Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su Komisijos pasiūlytu 18 straipsnio c punkto pakeitimu,

Pakeitimas 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maksimalus sulaikymo laikotarpis turi 
būti nuo trijų iki šešių mėnesių ir jį būtų 
galima pratęsti tik vieną kartą ne 
ilgesniam kaip dar šešių mėnesių 
laikotarpiui.

Or. it

Pakeitimas 688
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsakymą sulaikyti priima administracinės 
ar teisminės institucijos.

Įsakymą sulaikyti priima administracinės 
ar teisminės institucijos tuo pačiu metu, 
kai priimamas sprendimas grąžinti.

Or. nl

Pagrindimas

Reikėtų vengti padėties, kai skirtingi teisėjai turi daugiau nei vieną kartą nagrinėti kiekvieną 
individualų sprendimą. Šis pakeitimas būtinas, kad būtų užtikrinta veiksminga grąžinimo 
politika, kaip nurodyta 3 konstatuojamojoje dalyje. Pirminiame tekste paliekama galimybė 
vykdyti ne vieną procedūrą.

Pakeitimas 689
Anne-Sophie Pelletier
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) arba atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui suteikia teisę imtis procesinių 
veiksmų, kuriais remiantis būtų skubiai 
atlikta sulaikymo teisėtumo teisminė 
peržiūra ir kuo skubiau po atitinkamų 
procesinių veiksmų pradžios būtų priimtas 
sprendimas. Šiuo atveju valstybės narės 
nedelsdamos praneša atitinkamam 
trečiosios šalies piliečiui apie galimybę 
imtis tokių procesinių veiksmų.

b) arba atitinkamam trečiosios šalies 
piliečiui suteikia teisę imtis procesinių 
veiksmų, kuriais remiantis būtų skubiai 
atlikta sulaikymo teisėtumo teisminė 
peržiūra ir kuo skubiau po atitinkamų 
procesinių veiksmų pradžios būtų priimtas 
sprendimas. Šiuo atveju valstybės narės 
nedelsdamos praneša atitinkamam 
trečiosios šalies piliečiui apie galimybę 
imtis tokių procesinių veiksmų ir šiuo 
tikslu nemokamai suteikia teisinę ir 
lingvistinę pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 40 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienu atveju sulaikymas 
peržiūrimas pagrįstais laiko tarpais 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
prašymu arba ex officio. Pratęstų 
sulaikymo laikotarpių atveju teisminė 
institucija prižiūri, kaip atliekamos 
peržiūros.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas 18 straipsnio 5 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumui užtikrinti.
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Pakeitimas 691
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienu atveju sulaikymas 
peržiūrimas pagrįstais laiko tarpais 
atitinkamo trečiosios šalies piliečio 
prašymu arba ex officio. Pratęstų 
sulaikymo laikotarpių atveju teisminė 
institucija prižiūri, kaip atliekamos 
peržiūros.

3. Jei valstybė narė nusprendžia 
taikyti sulaikymą, kiekvienu atveju 
sulaikymas peržiūrimas reguliariais ir 
pagrįstais laiko tarpais atitinkamo 
trečiosios šalies piliečio prašymu arba 
ex officio. Teisminė institucija prižiūri, 
kaip atliekamos peržiūros.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo kitų šio straipsnio ir 27 bei 
28 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 692
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti 
sėkmingą išsiuntimą. Kiekviena valstybė 
narė nustato ilgiausią sulaikymo laikotarpį, 
kuris yra ne trumpesnis nei trys mėnesiai 
ir ne ilgesnis nei šeši mėnesiai.

5. Jei valstybė narė nusprendžia 
taikyti sulaikymą, valstybė narė nustato 
ribotą sulaikymo laikotarpį, kuris negali 
būti ilgesnis nei dvi savaitės.

Or. en

Pakeitimas 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato 
ilgiausią sulaikymo laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis nei trys mėnesiai ir ne ilgesnis 
nei šeši mėnesiai.

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė savo 
nuožiūra nustato ilgiausią laikotarpį.

Or. fr

Pakeitimas 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė 
nustato ilgiausią sulaikymo laikotarpį, 
kuris yra ne trumpesnis nei trys mėnesiai ir 
ne ilgesnis nei šeši mėnesiai.

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato 
ribotą sulaikymo laikotarpį, kuris yra ne 
ilgesnis nei du mėnesiai.

Or. en

Pagrindimas

NVO ir tarptautinių organizacijų teigimu, nėra jokių įrodymų, kad grąžinimo sėkmingumas 
priklauso nuo ilgesnės sulaikymo trukmės. Remiantis EPRS alternatyvų poveikio įvertinimu, 
„Prancūzijoje 80 proc. grąžinimų buvo įvykdyti iki dvidešimt penktos sulaikymo dienos. Todėl 
dažnai nereikia pratęsti sulaikymo laikotarpio, nes jis neprisideda prie grąžinimo. Tokiomis 
aplinkybėmis sulaikymo laikotarpio pratęsimas nėra ekonomiškai efektyvus.“

Pakeitimas 695
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato 
ilgiausią sulaikymo laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis nei trys mėnesiai ir ne ilgesnis 
nei šeši mėnesiai.

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato 
ilgiausią sulaikymo laikotarpį, kuris yra ne 
trumpesnis nei trys mėnesiai ir ne ilgesnis 
nei dvylika mėnesių.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išspręsti juo papildytame 5 pakeitime nurodytus atvejus. Šis 
pakeitimas taip pat glaudžiai susijęs su 2 pakeitimu, nes grąžinimo procedūros negalima 
užbaigti dėl nepakankamos ilgiausio sulaikymo laikotarpio trukmės.

Pakeitimas 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė 
nustato ilgiausią sulaikymo laikotarpį , 
kuris yra ne trumpesnis nei trys mėnesiai 
ir ne ilgesnis nei šeši mėnesiai.

5. Sulaikymas trunka tol, kol 
tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir 
jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą 
išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato 
ribotą sulaikymo laikotarpį, kuris negali 
viršyti trijų mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Kaip matyti iš įvairių šaltinių, įskaitant EP poveikio vertinimą, vis ilgesni sulaikymo 
laikotarpiai turi ribotą poveikį veiksmingam grąžinimui. Atsižvelgiant į didelę žmogaus teisių 
pažeidimų grėsmę, gali būti taikomas sulaikymas, tačiau tik tais atvejais, kai vykdoma 
teisminė priežiūra.
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Pakeitimas 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės negali pratęsti 
5 dalyje nurodyto laikotarpio, tačiau 
laikydamosi nacionalinės teisės gali 
pratęsti ribotam laikotarpiui, 
neviršijančiam dar dvylikos mėnesių, tais 
atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų 
pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedūra 
užtruks ilgiau dėl to, kad:

Išbraukta.

a) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
nepakankamai bendradarbiauja, arba
b) vėluojama gauti reikiamus dokumentus 
iš trečiųjų šalių.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas 18 straipsnio 5 dalies pastraipos ir 22 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos 
pakeitimų nuoseklumui užtikrinti.

Pakeitimas 698
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 dalies 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės negali pratęsti 5 
dalyje nurodyto laikotarpio, tačiau 
laikydamosi nacionalinės teisės gali 
pratęsti ribotam laikotarpiui, 
neviršijančiam dar dvylikos mėnesių, tais 
atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų 
pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedūra 
užtruks ilgiau dėl to, kad:

Išbraukta.

a) atitinkamas trečiosios šalies pilietis 
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nepakankamai bendradarbiauja arba
b) vėluojama gauti reikiamus dokumentus 
iš trečiųjų šalių.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo kitų šio straipsnio ir 27 bei 
28 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės negali pratęsti 5 
dalyje nurodyto laikotarpio, tačiau 
laikydamosi nacionalinės teisės gali 
pratęsti ribotam laikotarpiui, 
neviršijančiam dar dvylikos mėnesių, tais 
atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų 
pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedūra 
užtruks ilgiau dėl to, kad:

6. Valstybės narės negali pratęsti 5 
dalyje nurodyto laikotarpio, tačiau 
laikydamosi nacionalinės teisės gali du 
kartus iš eilės pratęsti ribotam laikotarpiui, 
kaskart neviršijančiam dar trijų mėnesių ir 
visais atvejais atlikus teisminę priežiūrą, 
tais atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų 
jų pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedūra 
užtruks ilgiau dėl to, kad:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 18 straipsnio 5 dalies pakeitimų. Dėl 
jo bus įmanoma taikyti bendrą ne ilgesnį kaip 9 mėnesių sulaikymo laikotarpį, įtraukiant 
tinkamas teisminės priežiūros apsaugos priemones.

Pakeitimas 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės negali pratęsti 5 
dalyje nurodyto laikotarpio, tačiau 
laikydamosi nacionalinės teisės gali 
pratęsti ribotam laikotarpiui, 
neviršijančiam dar dvylikos mėnesių, tais 
atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų 
pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedūra 
užtruks ilgiau dėl to, kad:

6. Valstybės narės negali pratęsti 5 
dalyje nurodyto laikotarpio, tačiau 
laikydamosi nacionalinės teisės gali 
pratęsti ribotam laikotarpiui, 
neviršijančiam dar keturių mėnesių, tais 
atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų 
pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedūra 
užtruks ilgiau dėl to, kad:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 18 straipsnio 5 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vėluojama gauti reikiamus 
dokumentus iš trečiųjų šalių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 18 straipsnio 5 dalies pakeitimų.

Pakeitimas 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės gali antrą kartą 
sulaikyti trečiosios šalies pilietį, 
neatsižvelgdamos į tai, kad jau 
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pasinaudota 6 dalyje numatytu 
laikotarpiu, jeigu, asmenį paleidus į 
laisvę, susidaro aplinkybės, dėl kurių 
įmanoma įgyvendinti anksčiau priimtą 
sprendimą grąžinti, susijusį su tuo 
trečiosios šalies piliečiu. Naujas 
sulaikymo laikotarpis negali būti ilgesnis 
kaip 30 dienų.

Or. pl

Pakeitimas 703
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sulaikymas paprastai vykdomas 
specialiuose sulaikymo centruose. Jeigu 
valstybė narė neturi galimybių 
apgyvendinti tokius asmenis specialiame 
sulaikymo centre ir turi naudotis įkalinimo 
įstaigų patalpomis, sulaikyti trečiųjų šalių 
piliečiai atskiriami nuo kalinių.

1. Jei valstybė narė nusprendžia 
kraštutiniu atveju taikyti sulaikymą, 
sulaikymas paprastai vykdomas 
specialiuose atviruose sulaikymo 
centruose. Specialiuose sulaikymo 
centruose siūlomos orios kalinimo 
sąlygos, gerbiant sulaikytų trečiųjų šalių 
piliečių pagrindines teises. Specialiuose 
sulaikymo centruose dirbantys 
darbuotojai yra deramai parengti ir 
kvalifikuoti. Trečiųjų šalių piliečiai 
niekada nesulaikomi įkalinimo įstaigose 
arba policijos areštinėse.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 27 konstatuojamosios dalies.

Pakeitimas 704
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 dalies 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sulaikymas paprastai vykdomas 
specialiuose sulaikymo centruose. Jeigu 
valstybė narė neturi galimybių 
apgyvendinti tokius asmenis specialiame 
sulaikymo centre ir turi naudotis 
įkalinimo įstaigų patalpomis, sulaikyti 
trečiųjų šalių piliečiai atskiriami nuo 
kalinių.

1. Sulaikymas vykdomas taikant 
specialias sulaikymo sąlygas, kuriomis 
vadovaujantis sulaikyti trečiųjų šalių 
piliečiai atskiriami nuo įprastų kalinių.

Or. en

Pagrindimas

Užuot sutelkus dėmesį į sulaikymo centrų patalpų atskyrimą nuo įprastų įkalinimo įstaigų 
patalpų, būtų praktiškiau ir veiksmingiau atkreipti dėmesį į poreikį taikyti specialias 
sulaikymo sąlygas, palyginti su įprastomis kalėjimo sąlygomis. Šis pakeitimas būtinas, nes jis 
susijęs su vidine teksto logika dėl sulaikymo procedūrų, išdėstytų 18 straipsnyje, ir siekiant 
išvengti 6 straipsnyje nustatyto pasislėpimo.

Pakeitimas 705
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sulaikytiems trečiųjų šalių 
piliečiams paprašius, jiems suteikiama 
galimybė per pagrįstą laikotarpį susisiekti 
su teisiniais atstovais, šeimos nariais ir 
kompetentingomis konsulinėmis 
įstaigomis.

2. Sulaikytiems trečiųjų šalių 
piliečiams paprašius, jiems suteikiama 
galimybė nuo pirmos sulaikymo dienos 
susisiekti su teisiniais atstovais, šeimos 
nariais ir kompetentingomis konsulinėmis 
įstaigomis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 4 konstatuojamosios dalies pakeitimų.

Pakeitimas 706
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
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19 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ypatingas dėmesys skiriamas 
pažeidžiamiems asmenims. Teikiama 
neatidėliotina medicinos pagalba ir 
užtikrinamas būtinas ligos gydymas.

3. Ypatingas dėmesys skiriamas 
pažeidžiamoje padėtyje esantiems 
asmenims. Skubiai teikiama neatidėliotina 
medicinos pagalba ir užtikrinamas ligos 
gydymas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 38 konstatuojamosios dalies ir 14 straipsnio 
pakeitimų.

Pakeitimas 707
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms, tarptautinėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms bei 
įstaigoms suteikiama galimybė apsilankyti 
sulaikymo centruose, kaip nurodyta 1 
dalyje, tiek, kiek jie yra naudojami trečiųjų 
šalių piliečių sulaikymui pagal šį skyrių. 
Tokiems vizitams gali reikėti gauti 
leidimą.

4. Atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms, tarptautinėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms bei 
įstaigoms, taip pat žurnalistams ir 
nacionalinių parlamentų bei Europos 
Parlamento nariams, suteikiama galimybė 
apsilankyti sulaikymo centruose, kaip 
nurodyta 1 dalyje, tiek, kiek jie yra 
naudojami trečiųjų šalių piliečių 
sulaikymui pagal šį skyrių. Sudaroma 
galimybė neskelbtiems vizitams.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 10 straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 708
Pietro Bartolo
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms, tarptautinėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms bei 
įstaigoms suteikiama galimybė apsilankyti 
sulaikymo centruose, kaip nurodyta 1 
dalyje, tiek, kiek jie yra naudojami trečiųjų 
šalių piliečių sulaikymui pagal šį skyrių. 
Tokiems vizitams gali reikėti gauti leidimą.

4. Atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms, tarptautinėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms bei 
įstaigoms suteikiama galimybė apsilankyti 
sulaikymo centruose, kaip nurodyta 1 
dalyje, tiek, kiek jie yra naudojami trečiųjų 
šalių piliečių sulaikymui pagal šį skyrių. 
Tokiems vizitams gali reikėti gauti leidimą. 
Tokie vizitai jokiu būdu negali būti 
ribojami ar draudžiami.

Or. it

Pagrindimas

Visada turi būti užtikrinta galimybė apsilankyti sulaikymo centruose. Pakeitimas susijęs su 
pranešėjos pateiktais 18 straipsnio ir 27 ir 28 konstatuojamųjų dalių pakeitimais.

Pakeitimas 709
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms, tarptautinėms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms bei 
įstaigoms suteikiama galimybė apsilankyti 
sulaikymo centruose, kaip nurodyta 1 
dalyje, tiek, kiek jie yra naudojami trečiųjų 
šalių piliečių sulaikymui pagal šį skyrių. 
Tokiems vizitams gali reikėti gauti leidimą.

4. Atitinkamoms kompetentingoms 
nacionalinėms, tarptautinėms ir 
organizacijoms bei įstaigoms suteikiama 
galimybė apsilankyti sulaikymo centruose, 
kaip nurodyta 1 dalyje, tiek, kiek jie yra 
naudojami trečiųjų šalių piliečių 
sulaikymui pagal šį skyrių. Tokiems 
vizitams gali reikėti gauti leidimą.

Or. nl

Pagrindimas

NVO stinga demokratinio teisėtumo ar kontrolės. Be to, nėra aišku, kam ir kokiu pagrindu 
skiriamas pavadinimas ir tuo remiantis įgyjama specialių prerogatyvų. Teisėkūros institucija 
arba valstybės narės pripažinta tarptautinė organizacija, turėtų vykdyti valdžios kontrolę.
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 Pirminiame tekste nurodytos susijusios ir kompetentingos nacionalinės ir nevyriausybinės 
organizacijos ir įstaigos. Nevyriausybinės organizacijos neatitinka bendros tinkamumo ir 
kompetencijos sąlygos, todėl negali būti įtrauktos į šį sąrašą.

Pakeitimas 710
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sulaikytiems trečiųjų šalių 
piliečiams sistemingai teikiama 
informacija, paaiškinanti sulaikymo centre 
taikomas taisykles bei nustatanti jų teises ir 
pareigas. Tokia informacija apima 
informaciją apie nacionalinėje teisėje 
numatytą jų teisę susisiekti su 4 dalyje 
nurodytomis organizacijomis ir įstaigomis.

5. Sulaikytiems trečiųjų šalių 
piliečiams jų suprantama kalba 
sistemingai teikiama informacija, 
paaiškinanti sulaikymo centre taikomas 
taisykles bei nustatanti jų teises ir pareigas. 
Tokia informacija apima informaciją apie 
nacionalinėje teisėje numatytą jų teisę 
susisiekti su 4 dalyje nurodytomis 
organizacijomis ir įstaigomis, taip pat su 
žurnalistais ir nacionalinių parlamentų 
bei Europos Parlamento nariais.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 10 straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.
Nepilnamečių ir šeimų sulaikymas

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo 
trumpesnį tinkamą laiką.
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2. Sulaikytos šeimos, laukiančios 
išsiuntimo, apgyvendinamos atskirai, 
užtikrinant tinkamą privatumą.
3. Sulaikyti nepilnamečiai turi galimybę 
užsiimti laisvalaikio veikla, įskaitant pagal 
jų amžių jiems tinkamus žaidimus ir 
pramogas, ir turi teisę į švietimą, 
atsižvelgiant į jų buvimo trukmę.
4. Nelydimi nepilnamečiai, jei tai 
įmanoma, apgyvendinami institucijose, 
kurių darbuotojai ir patalpos yra tinkami 
atsižvelgiant į jų amžiaus asmenų 
poreikius.
5. Nepilnamečių, laukiančių išsiuntimo, 
sulaikymo atvejais pagrindinis dėmesys 
turi būti skiriamas vaiko interesams.

Or. it

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su Komisijos pasiūlytu 18 straipsnio c punkto pakeitimu,

Pakeitimas 712
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 Nepilnamečių ir šeimų sulaikymas 20 Draudimas sulaikyti 
nepilnamečius ir šeimas

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
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20 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 Nepilnamečių ir šeimų sulaikymas 20 Nepilnamečiai ir šeimos

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su 20 straipsnio 1 dalies pakeitimais.

Pakeitimas 714
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo trumpesnį tinkamą 
laiką.

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriems taikoma grąžinimo procedūra, 
tam, kad parengtų grąžinimą ir (arba) 
įvykdytų išsiuntimo procesą, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo trumpesnį tinkamą 
laiką ir tik po to, kai konkrečiai 
patvirtinta, kad nėra jokių kitų švelnesnių 
priverstinių priemonių. Maži vaikai 
laikomi specialiuose sulaikymo centruose 
ir nėra laikomi įkalinimo įstaigose. 
Nukrypstant nuo 18 straipsnio 5 dalies, 
valstybės narės savo nacionalinės teisės 
aktuose gali taikyti trumpesnį 
nepilnamečių sulaikymo laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

EŽTK pažymi, kad, remiantis nusistovėjusią teismo praktika, iš esmės reikėtų vengti mažų 
vaikų laikymo į kalėjimą panašiose įstaigose ir kad tik trumpalaikis laikymas tinkamomis 
sąlygomis galėtų būti suderinamas su Konvencija, jeigu tai – kraštutinė priemonė, ir tik po to, 
kai konkrečiai patvirtinta, kad nėra jokių kitų švelnesnių priverstinių priemonių. Kadangi EK 
pasiūlymas susijęs su sulaikymo priežastimis, taip pat svarbu išaiškinti su nepilnamečiais 
susijusias taisykles ir apsaugos priemones.
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Pakeitimas 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo trumpesnį 
tinkamą laiką.

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, nėra sulaikomi 
ir jiems teikiamos tinkamos, humaniškos 
ir su laisvės atėmimu nesusijusios 
alternatyvoms sulaikymui, kai tai atitinka 
vaiko interesus ir būtina siekiant 
užtikrinti jų apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimų. 
Vaikų sulaikymą reikėtų uždrausti, nes jis iš esmės neatitinka vaiko interesų.

Pakeitimas 716
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo trumpesnį 
tinkamą laiką.

1. Nepilnamečiai ir šeimos, kuriose 
yra nepilnamečių, nėra sulaikomi.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių, taip pat 18 
straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
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Vautmans

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo trumpesnį 
tinkamą laiką.

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, nėra sulaikomi.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimo. 
Nepilnamečių sulaikymas niekada neatitinka jų interesų, net ir tada, kai esama šeimos centrų. 
Todėl, siekiant apsaugoti nepilnamečius, turėtų būti nustatytas draudimas sulaikyti vaikus. Be 
to, „vaiko interesų“ sąvokos taikymas reiškia, kad tėvai arba teisėti ar tradiciniai pirminiai 
globėjai taip pat niekada neturėtų būti sulaikomi. Žr., pvz., 2017 m. vasario 22 d. EŽTT 
sprendimą Abdullahi Elmi ir Aweys Abubakar prieš Maltą, ieškinio Nr. 25794/13 ir 28151/13.

Pakeitimas 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo trumpesnį 
tinkamą laiką.

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, niekada 
nesulaikomi.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečių sulaikymas jokiu būdu neatitinka jų geriausių interesų. Tam pritaria JT Vaiko 
teisių komitetas, JT komitetas darbuotojų migrantų klausimu, JT specialusis pranešėjas 
migrantų žmogaus teisių klausimu. Valstybės narės turėtų rasti alternatyvių priemonių, pvz., 
naudoti atvirus centrus, kad užtikrintų nelydimų nepilnamečių ir nepilnamečių su jų šeimomis 
grąžinimą, įvertinus jų interesus.
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Pakeitimas 719
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, sulaikomi tik 
kraštutiniu atveju ir kuo trumpesnį 
tinkamą laiką.

1. Nelydimi nepilnamečiai ir šeimos, 
kuriose yra nepilnamečių, repatrijuojami 
prioritetine tvarka, kad būtų sutrumpintas 
sulaikymo laikotarpis.

Or. nl

Pagrindimas

Reikia pasiekti tinkamą veiksmingos prieglobsčio sistemos ir pagarbos atitinkamų asmenų 
teisėms pusiausvyrą. Komisijos pirminis tekstas prieštarauja 3 konstatuojamojoje dalyje 
nurodytų veiksmingos prieglobsčio politikos tikslams.

Pakeitimas 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sulaikytos šeimos, laukiančios 
išsiuntimo, apgyvendinamos atskirai, 
užtikrinant tinkamą privatumą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimo. 
Nepilnamečių sulaikymas niekada neatitinka jų interesų, net ir tada, kai esama šeimos centrų. 
Todėl, siekiant apsaugoti nepilnamečius, turėtų būti nustatytas draudimas sulaikyti vaikus. Be 
to, „vaiko interesų“ sąvokos taikymas reiškia, kad tėvai arba teisėti ar tradiciniai pirminiai 
globėjai taip pat niekada neturėtų būti sulaikomi. Žr., pvz., 2017 m. vasario 22 d. EŽTT 
sprendimą Abdullahi Elmi ir Aweys Abubakar prieš Maltą, ieškinio Nr. 25794/13 ir 28151/13.

Pakeitimas 721
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sulaikytos šeimos, laukiančios 
išsiuntimo, apgyvendinamos atskirai, 
užtikrinant tinkamą privatumą.

2. Todėl valstybės narės turėtų 
pasirūpinti tinkamomis priežiūros 
priemonėmis ir apgyvendinti 
nepilnamečius ir šeimas su 
nepilnamečiais vaikais. Tinkama 
nepilnamečių vaikų ir jų šeimų priežiūros 
tvarka ir priėmimo priemonės yra 
bendruomeninės, kuo mažiau 
intervencinės ir jomis gerbiama teisė į 
privatumą ir šeimos gyvenimą. Tokiai 
priežiūrai turėtų būti suteikti darbuotojai 
ir patalpos, tinkami atsižvelgiant į jų 
amžiaus asmenų poreikius.
Nepilnamečiai turi galimybę užsiimti 
laisvalaikio veikla, įskaitant pagal jų 
amžių jiems tinkamus žaidimus ir 
pramogas, ir turi teisę į švietimą, 
atsižvelgiant į jų buvimo trukmę.
Nelydimi nepilnamečiai, jei tai įmanoma, 
apgyvendinami institucijose, kurių 
darbuotojai ir patalpos yra tinkami 
atsižvelgiant į jų amžiaus asmenų 
poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimų. 
Vietoje sulaikymo nepilnamečiams ir šeimoms su nepilnamečiais vaikais turėtų būti suteikta 
tinkama priežiūra.

Pakeitimas 722
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sulaikytos šeimos, laukiančios 
išsiuntimo, apgyvendinamos atskirai, 
užtikrinant tinkamą privatumą.

2. Nelydimiems ir atskirtiems 
nepilnamečiams ir vaikams su savo 
šeimomis, laukiantiems išsiuntimo, 
suteikiamos tinkamos sulaikymo 
alternatyvos. Vykstant procedūrai 
nepilnamečiai neatskiriami nuo savo tėvų 
arba teisėtų ar tradicinių pirminių globėjų 
sulaikant arba išsiunčiant jų tėvą 
(motiną) arba globėją. Šeimos turėtų būti 
kartu, išskyrus atvejus, kai kyla pavojus 
vaiko saugumui. Tai apima sulaikymo 
alternatyvų įgyvendinimą arba 
nagrinėjimą visos šeimos atžvilgiu ir tėvų 
apsaugą nuo išsiuntimo vykstant 
procedūrai. Prireikus turėtų būti imtasi 
tinkamų priežiūros ir apgyvendinimo 
priemonių, kad vaikai ir šeimos galėtų 
kartu gyventi bendruomenėse.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių ir 18 
straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sulaikytos šeimos, laukiančios 
išsiuntimo, apgyvendinamos atskirai, 
užtikrinant tinkamą privatumą.

2. Išsiuntimo laukiančioms šeimoms 
ir nepilnamečiams suteikiamos tinkamos 
sulaikymo alternatyvos, jie 
apgyvendinami atskirai, užtikrinant 
tinkamą privatumą.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečių sulaikymas jokiu būdu neatitinka jų geriausių interesų. Valstybės narės turėtų 
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rasti alternatyvių priemonių, pvz., naudoti atvirus centrus, kad užtikrintų nelydimų 
nepilnamečių ir nepilnamečių su jų šeimomis grąžinimą, įvertinus jų interesus.  Šis pakeitimas 
būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimų.

Pakeitimas 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sulaikyti nepilnamečiai turi 
galimybę užsiimti laisvalaikio veikla, 
įskaitant pagal jų amžių jiems tinkamus 
žaidimus ir pramogas, ir turi teisę į 
švietimą, atsižvelgiant į jų buvimo trukmę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimo. 
Nepilnamečių sulaikymas niekada neatitinka jų interesų, net ir tada, kai esama šeimos centrų. 
Todėl, siekiant apsaugoti nepilnamečius, turėtų būti nustatytas draudimas sulaikyti vaikus. Be 
to, „vaiko interesų“ sąvokos taikymas reiškia, kad tėvai arba teisėti ar tradiciniai pirminiai 
globėjai taip pat niekada neturėtų būti sulaikomi. Žr., pvz., 2017 m. vasario 22 d. EŽTT 
sprendimą Abdullahi Elmi ir Aweys Abubakar prieš Maltą, ieškinio Nr. 25794/13 ir 28151/13.

Pakeitimas 725
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sulaikyti nepilnamečiai turi 
galimybę užsiimti laisvalaikio veikla, 
įskaitant pagal jų amžių jiems tinkamus 
žaidimus ir pramogas, ir turi teisę į 
švietimą, atsižvelgiant į jų buvimo trukmę.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sulaikyti nepilnamečiai turi 
galimybę užsiimti laisvalaikio veikla, 
įskaitant pagal jų amžių jiems tinkamus 
žaidimus ir pramogas, ir turi teisę į 
švietimą, atsižvelgiant į jų buvimo trukmę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimų. 
Vaikai neturėtų būti sulaikomi, todėl šią nuostatą reiktų išbraukti.  Vis dėlto šios nuostatos 
įtrauktos į pasiūlymus dėl iš dalies pakeistos 20 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sulaikyti nepilnamečiai turi 
galimybę užsiimti laisvalaikio veikla, 
įskaitant pagal jų amžių jiems tinkamus 
žaidimus ir pramogas, ir turi teisę į 
švietimą, atsižvelgiant į jų buvimo trukmę.

3. Nepilnamečiai turi galimybę 
užsiimti laisvalaikio veikla, įskaitant pagal 
jų amžių jiems tinkamus žaidimus ir 
pramogas, ir turi teisę į švietimą, 
atsižvelgiant į jų buvimo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečių sulaikymas jokiu būdu neatitinka jų geriausių interesų. Valstybės narės turėtų 
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rasti alternatyvių priemonių, pvz., naudoti atvirus centrus, kad užtikrintų nelydimų 
nepilnamečių ir nepilnamečių su jų šeimomis grąžinimą, įvertinus jų interesus.  Šis pakeitimas 
būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimo.

Pakeitimas 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nelydimi nepilnamečiai, jei tai 
įmanoma, apgyvendinami institucijose, 
kurių darbuotojai ir patalpos yra tinkami 
atsižvelgiant į jų amžiaus asmenų 
poreikius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimų. 
Vaikai neturėtų būti sulaikomi, todėl šią nuostatą reiktų išbraukti.  Vis dėlto šios nuostatos 
įtrauktos į pasiūlymus dėl iš dalies pakeistos 20 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nelydimi nepilnamečiai, jei tai 
įmanoma, apgyvendinami institucijose, 
kurių darbuotojai ir patalpos yra tinkami 
atsižvelgiant į jų amžiaus asmenų 
poreikius.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimo. 
Nepilnamečių sulaikymas niekada neatitinka jų interesų, net ir tada, kai esama šeimos centrų. 
Todėl, siekiant apsaugoti nepilnamečius, turėtų būti nustatytas draudimas sulaikyti vaikus. Be 
to, „vaiko interesų“ sąvokos taikymas reiškia, kad tėvai arba teisėti ar tradiciniai pirminiai 
globėjai taip pat niekada neturėtų būti sulaikomi. Žr., pvz., 2017 m. vasario 22 d. EŽTT 
sprendimą Abdullahi Elmi ir Aweys Abubakar prieš Maltą, ieškinio Nr. 25794/13 ir 28151/13.

Pakeitimas 730
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nelydimi nepilnamečiai, jei tai 
įmanoma, apgyvendinami institucijose, 
kurių darbuotojai ir patalpos yra tinkami 
atsižvelgiant į jų amžiaus asmenų 
poreikius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nelydimi nepilnamečiai, jei tai 
įmanoma, apgyvendinami institucijose, 
kurių darbuotojai ir patalpos yra tinkami 
atsižvelgiant į jų amžiaus asmenų 
poreikius.

4. Nepilnamečiai apgyvendinami 
institucijose, kurių darbuotojai ir patalpos 
yra tinkami atsižvelgiant į jų amžiaus 
asmenų poreikius.

Or. en
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Pagrindimas

Nepilnamečių sulaikymas jokiu būdu neatitinka jų geriausių interesų. Valstybės narės turėtų 
rasti alternatyvių priemonių, pvz., naudoti atvirus centrus, kad užtikrintų nelydimų 
nepilnamečių ir nepilnamečių su jų šeimomis grąžinimą, įvertinus jų interesus.  Šis pakeitimas 
būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimo.

Pakeitimas 732
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nepilnamečių, laukiančių 
išsiuntimo, sulaikymo atvejais pagrindinis 
dėmesys turi būti skiriamas vaiko 
interesams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 ir 40 konstatuojamųjų dalių pakeitimų.

Pakeitimas 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nepilnamečių, laukiančių 
išsiuntimo, sulaikymo atvejais pagrindinis 
dėmesys turi būti skiriamas vaiko 
interesams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 28 konstatuojamosios dalies pakeitimo. 
Nepilnamečių sulaikymas niekada neatitinka jų interesų, net ir tada, kai esama šeimos centrų. 
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Todėl, siekiant apsaugoti nepilnamečius, turėtų būti nustatytas draudimas sulaikyti vaikus. Be 
to, „vaiko interesų“ sąvokos taikymas reiškia, kad tėvai arba teisėti ar tradiciniai pirminiai 
globėjai taip pat niekada neturėtų būti sulaikomi. Žr., pvz., 2017 m. vasario 22 d. EŽTT 
sprendimą Abdullahi Elmi ir Aweys Abubakar prieš Maltą, ieškinio Nr. 25794/13 ir 28151/13.

Pakeitimas 734
Nadine Morano

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nepilnamečių, laukiančių 
išsiuntimo, sulaikymo atvejais pagrindinis 
dėmesys turi būti skiriamas vaiko 
interesams.

5. Nepilnamečių, laukiančių 
išsiuntimo, sulaikymo atvejais pagrindinis 
dėmesys turi būti skiriamas vaiko 
interesams. Vien vaiko interesas negali 
būti kliūtis taikyti sulaikymą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su 23 pakeitimu, kurį jis papildo.

Pakeitimas 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nepilnamečių, laukiančių 
išsiuntimo, sulaikymo atvejais pagrindinis 
dėmesys turi būti skiriamas vaiko 
interesams.

5. Nepilnamečių, laukiančių 
išsiuntimo, alternatyvų sulaikymui atvejais 
pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas 
vaiko interesams.

Or. en

Pakeitimas 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Pasiūlymas dėl direktyvos
20 dalies 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nepilnamečių, laukiančių 
išsiuntimo, sulaikymo atvejais pagrindinis 
dėmesys turi būti skiriamas vaiko 
interesams.

5. Visais atvejais pagrindinis dėmesys 
turi būti skiriamas vaiko interesams.

Or. en

Pagrindimas

Nepilnamečių sulaikymas jokiu būdu neatitinka jų geriausių interesų. Valstybės narės turėtų 
rasti alternatyvių priemonių, pvz., naudoti atvirus centrus, kad užtikrintų nelydimų 
nepilnamečių ir nepilnamečių su jų šeimomis grąžinimą, įvertinus jų interesus. Šis pakeitimas 
būtinas, nes jis neatsiejamas nuo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimo.

Pakeitimas 737
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 straipsnis Išbraukta.
Nepaprastosios padėtys

1. Tais atvejais, kai dėl išskirtinai didelio 
trečiųjų šalių piliečių, kurie turi būti 
grąžinti, skaičiaus atsiranda nenumatyta 
didelė našta valstybės narės sulaikymo 
centrams arba jos administracinių ar 
teisminių institucijų darbuotojams, tokia 
valstybė narė, kol tęsiasi išskirtinė padėtis, 
gali nuspręsti, kad būtų numatyti ilgesni 
negu 18 straipsnio 2 dalies trečioje 
pastraipoje nustatyti teisminės peržiūros 
laikotarpiai ir būtų imamasi skubių 
priemonių dėl sulaikymo sąlygų, 
nukrypstančių nuo 19 straipsnio 1 dalyje 
ir 20 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.
2. Jei atitinkama valstybė narė imasi tokių 
išskirtinių priemonių, ji apie tai 
informuoja Komisiją. Ji taip pat 
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informuoja Komisiją, kai tik nebelieka 
priežasčių taikyti šias išskirtines 
priemones.
3. Šio straipsnio nuostatos nesuteikia 
galimybės valstybėms narėms nukrypti 
nuo jų bendros pareigos imtis visų būtinų 
bendro ar specialaus pobūdžio priemonių, 
kad būtų užtikrintas pagal šią direktyvą 
numatytas jų pareigų vykdymas.

Or. en

Pakeitimas 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai dėl išskirtinai 
didelio trečiųjų šalių piliečių, kurie turi būti 
grąžinti, skaičiaus atsiranda nenumatyta 
didelė našta valstybės narės sulaikymo 
centrams arba jos administracinių ar 
teisminių institucijų darbuotojams, tokia 
valstybė narė, kol tęsiasi išskirtinė padėtis, 
gali nuspręsti, kad būtų numatyti ilgesni 
negu 18 straipsnio 2 dalies trečioje 
pastraipoje nustatyti teisminės peržiūros 
laikotarpiai ir būtų imamasi skubių 
priemonių dėl sulaikymo sąlygų, 
nukrypstančių nuo 19 straipsnio 1 dalyje ir 
20 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

1. Tais atvejais, kai dėl išskirtinai 
didelio trečiųjų šalių piliečių, kurie turi būti 
grąžinti, skaičiaus atsiranda nenumatyta 
didelė našta valstybės narės sulaikymo 
centrams arba jos administracinių ar 
teisminių institucijų darbuotojams, tokia 
valstybė narė, ne ilgiau nei per tris 
mėnesius, gali nuspręsti, kad būtų numatyti 
ilgesni negu 18 straipsnio 2 dalies trečioje 
pastraipoje nustatyti teisminės peržiūros 
laikotarpiai ir būtų imamasi skubių 
priemonių dėl sulaikymo sąlygų, 
nukrypstančių nuo 19 straipsnio 1 dalyje ir 
20 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų. 
Valstybė narė, derindama veiksmus su 
Komisija ir ES agentūromis, per tris 
mėnesius imasi visų būtinų priemonių, 
kad būtų užtikrintas tinkamas pajėgumas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, nes jis neatsiejamas nuo pateiktų 16 straipsnio 4 dalies pakeitimų dėl 
savanoriško išvykimo laikotarpių. Nors valstybės narės gali atsidurti nepaprastojoje padėtyje, 
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tai turėtų būti išspręsta per tris mėnesius užtikrinant tinkamą pajėgumą.

Pakeitimas 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl pasienio procedūros šiame kontekste yra sudėtingas, nes jis susijęs 
su neaiškia galimų derybų dėl Prieglobsčio procedūrų reglamento išvada. Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas yra tinkamas teisės aktas, kurį taikant galima spręsti galimų pasienio 
procedūrų klausimą.

Pakeitimas 741
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu sprendimas dėl šio klausimo nebus priimtas PPR, kuriame susistemintos visos nuostatos 
dėl pasienio procedūros ir ypač apsaugos priemonių, beveik neįmanoma iš dalies pakeisti 22 
straipsnio nesukeliant galimų pagrindinių teisių pažeidimų grėsmės.

Pakeitimas 743
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 dalies 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimai grąžinti, priimti pagal 
šio straipsnio 1 dalį atliekant grąžinimo 
procedūras, pateikiami nacionalinės teisės 
aktuose nustatyta standartine forma, 
remiantis 15 straipsnio 3 dalimi.

3. Pagal šio straipsnio 1 dalį 
vykdomų procedūrų atžvilgiu, valstybės 
narės išduoda:

a) sprendimus grąžinti, pateikiamus 
nustatyta standartine forma, kuri nustatyta 
priede, arba
b) atsisakymas leisti atvykti pagal 
Reglamento 2016/399 14 straipsnį; šiuo 
atveju 4 ir 8 dalys netaikomos.

Valstybės narės kiek įmanoma skubiau 
išduoda vieną iš šioje dalyje nurodytų 
sprendimų, kai įmanoma pagal 
nacionalinius teisės aktus, kartu su 
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sprendimu, kuriuo atmetamas 
tarptautinės apsaugos prašymas pagal 
Reglamento (ES) .../... [Prieglobsčio 
procedūros reglamentas] 41 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimai grąžinti, priimti pagal 
šio straipsnio 1 dalį atliekant grąžinimo 
procedūras, pateikiami nacionalinės teisės 
aktuose nustatyta standartine forma, 
remiantis 15 straipsnio 3 dalimi.

3. Sprendimai grąžinti, priimti pagal 
šio straipsnio 1 dalį atliekant grąžinimo 
procedūras, gali būti pateikti nacionalinės 
teisės aktuose nustatyta standartine forma, 
remiantis 15 straipsnio 3 dalimi.

Or. pl

Pakeitimas 745
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Savanoriško išvykimo laikotarpis 
nesuteikiamas. Tačiau valstybės narės 
pagal 9 straipsnį suteikia tinkamą 
savanoriško išvykimo laikotarpį trečiųjų 
šalių piliečiams, turintiems galiojantį 
kelionės dokumentą ir vykdantiems 
prievolę bendradarbiauti su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis visais 
grąžinimo procedūrų etapais, kaip nustatyta 
7 straipsnyje. Valstybės narės reikalauja, 
kad atitinkami trečiųjų šalių piliečiai iki 
išvykimo perduotų savo galiojančius 
kelionės dokumentus kompetentingai 
institucijai.

4. Savanoriško išvykimo laikotarpis 
nesuteikiamas. Tačiau valstybės narės 
išimtinėmis aplinkybėmis pagal 9 straipsnį 
suteikia tinkamą savanoriško išvykimo 
laikotarpį trečiųjų šalių piliečiams, 
turintiems galiojantį kelionės dokumentą ir 
vykdantiems prievolę bendradarbiauti su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis visais grąžinimo procedūrų 
etapais, kaip nustatyta 7 straipsnyje.  
Valstybės narės reikalauja, kad atitinkami 
trečiųjų šalių piliečiai iki išvykimo 
perduotų savo galiojančius kelionės 
dokumentus kompetentingai institucijai.
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Or. nl

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad priverstinis grąžinimas yra taisyklė.

Pakeitimas 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės suteikia ne ilgesnį 
nei 48 valandų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, pagrįsto galutiniu 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamento (ES) 
…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas] 41 straipsnį valstybių narių 
pasienyje arba tranzito zonose.

5. Valstybės narės suteikia ne ilgesnį 
nei 48 valandų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, kuris visada turėtų 
būti išduodamas tuo pačiu metu kaip ir 
galutinis sprendimas atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimtas pagal 
Reglamento (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas] 41 straipsnį 
valstybių narių pasienyje arba tranzito 
zonose. 

Or. nl

Pagrindimas

Administracinių procedūrų supaprastinimas. Reikia priimti tik vieną sprendimą ir tik vienas 
sprendimas gali būti užginčytas.

Pakeitimas 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės suteikia ne ilgesnį 
nei 48 valandų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, pagrįsto galutiniu 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamento (ES) 

5. Valstybės narės suteikia ne ilgesnį 
nei 24 valandų laikotarpį pateikti skundui 
dėl sprendimo grąžinti, pagrįsto galutiniu 
sprendimu atmesti tarptautinės apsaugos 
prašymą, priimtu pagal Reglamento (ES) 
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…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas] 41 straipsnį valstybių narių 
pasienyje arba tranzito zonose.

…/… [Prieglobsčio procedūrų 
reglamentas] 41 straipsnį valstybių narių 
pasienyje arba tranzito zonose.

Or. fr

Pakeitimas 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimo grąžinti vykdymas 
automatiškai sustabdomas per skundo 
pateikimo pirmojoje instancijoje 
laikotarpį ir, kai tas skundas pateikiamas 
per nustatytą laikotarpį, kol skundas 
nagrinėjamas, kai yra pavojus, kad bus 
pažeistas negrąžinimo principas ir kai 
taikoma viena iš šių dviejų sąlygų:

Išbraukta.

(a) po to sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą priėmimo pagal 
Reglamento (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas] 41 straipsnį 
paaiškėjo arba atitinkamas trečiosios 
šalies pilietis pateikė naujos informacijos 
ar faktų, dėl kurių labai pasikeičia atskiro 
atvejo konkrečios aplinkybės, arba
(b) dėl sprendimo atmesti tarptautinės 
apsaugos prašymą, priimto pagal 
Reglamento (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas] 41 straipsnį, 
nebuvo atlikta veiksminga teisminė 
peržiūra pagal to reglamento 53 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 749
Tom Vandendriessche

Pasiūlymas dėl direktyvos
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22 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) po to sprendimo atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą priėmimo 
pagal Reglamento (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas] 41 straipsnį 
paaiškėjo arba atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis pateikė naujos informacijos ar 
faktų, dėl kurių labai pasikeičia atskiro 
atvejo konkrečios aplinkybės, arba

(a) po to sprendimo atmesti 
tarptautinės apsaugos prašymą priėmimo 
pagal Reglamento (ES) …/… [Prieglobsčio 
procedūrų reglamentas] 41 straipsnį 
paaiškėjo arba atitinkamas trečiosios šalies 
pilietis pateikė galimai svarbios naujos 
informacijos ar faktų, dėl kurių labai 
pasikeičia atskiro atvejo konkrečios 
aplinkybės ir kurių atitinkamas trečiosios 
šalies pilietis jokiomis aplinkybėmis 
negalėjo anksčiau žinoti, arba

Or. nl

Pagrindimas

Reikėtų vengti padėties, kai informacija jau turima, tačiau atitinkamas asmuo jos dar 
nepateikė ir ketina laipsniškai pateikti, kad prailgintų procesą.

Pakeitimas 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu pateikiamas tolesnis skundas dėl 
pirmojo arba vėlesnio sprendimo dėl 
skundo, ir visais kitais atvejais, sprendimo 
grąžinti vykdymas nesustabdomas, 
išskyrus atvejus, kai teismas nusprendžia 
kitaip, deramai atsižvelgdamas į atskiro 
atvejo konkrečias aplinkybes, pareiškėjo 
prašymu arba veikdamas ex officio.

Jeigu pateikiamas tolesnis skundas dėl 
pirmojo arba vėlesnio sprendimo dėl 
skundo, ir visais kitais atvejais, sprendimo 
grąžinti vykdymas nesustabdomas.

Or. fr

Pakeitimas 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
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Mara Bizzotto, Peter Kofod

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sulaikymas trunka kuo trumpiau ir ne 
ilgiau kaip keturis mėnesius. Jis gali 
trukti tik tol, kol tinkamai vykdomas 
pasiruošimas išsiuntimui.

Sulaikymas trunka bent jau tol, kol 
tinkamai vykdomas pasiruošimas 
išsiuntimui.

Or. fr

Pakeitimas 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 dalies 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kas trejus metus pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šios direktyvos taikymą valstybėse 
narėse ir prireikus siūlo pakeitimus.

Komisija kas trejus metus pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šios direktyvos taikymą valstybėse 
narėse ir prireikus siūlo pakeitimus. Prie 
tokios ataskaitos turėtų būti pridedamas 
visapusiškas Komisijos poveikio 
vertinimas dėl šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir įgyvendinimo 
kiekvienoje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, nes yra neatsiejamai susijęs su pakeitimais 6 straipsnyje ir kitais 
naujais straipsniais, kuriuose yra pakeitimų, kurių poveikį reikėtų įvertinti. Deja, Komisija 
neatliko poveikio vertinimo siūlydama šią naują redakciją, ir Parlamentas pats turėjo jį 
užsakyti. Būtina atlikti visapusišką šių pakeitimų poveikio vertinimą, nes visavertė stebėsena 
turi būti grindžiama tinkamais duomenimis ir išvadomis.

Pakeitimas 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a straipsnis
Kai laikoma, kad trečioji šalis 
nepakankamai bendradarbiauja su 
valstybėmis narėmis readmisijos srityje, 
taikomas Vizų kodekso 25a straipsnis.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su 8 konstatuojamąją dalimi, kurią jis patikslina.

Pakeitimas 754
Anne-Sophie Pelletier

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos 6–10 straipsnių, 13 straipsnio, 
14 straipsnio 3 dalies, 16 straipsnio, 18 
straipsnio ir 22 straipsnio būtų laikomasi 
ne vėliau kaip nuo [šeši mėnesiai po 
įsigaliojimo dienos] ir 14 straipsnio 1 ir 2 
dalių ne vėliau kaip nuo [vieni metai po 
įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą.

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 
įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 
direktyvos 2–4 straipsnių, 7–13 straipsnių, 
14 straipsnio 3 dalies, 15 ir 16 straipsnių 
bei 18–20 straipsnių būtų laikomasi ne 
vėliau kaip nuo [šeši mėnesiai po 
įsigaliojimo dienos] ir 14 straipsnio 1 
dalies ne vėliau kaip nuo [vieni metai po 
įsigaliojimo dienos]. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinamas suderinamumas su kitais šešėlinės pranešėjos pateiktais 
pakeitimais.


