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Poprawka 120
Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1. uchwala poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę 
zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej 
służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji;

1. Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 121
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący
DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wspólnych norm i procedur 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
(wersja przekształcona)
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców w Salzburgu w dniach 19-20 
września 2018 r.

Wniosek dotyczący
DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wspólnych norm i procedur 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów obywateli 
państw trzecich przebywających w sposób 
nieuregulowany (wersja przekształcona)
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców w Salzburgu w dniach 19-20 
września 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest poprawką horyzontalną, powiązaną z poprawkami dotyczącymi motywów 
6,9, 10,22, 25, 32, 40 i 47 oraz artykułów 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 i 22
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Poprawka 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący
DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wspólnych norm i procedur 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
(wersja przekształcona)
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców w Salzburgu w dniach 19-20 
września 2018 r.

Wniosek dotyczący
DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wspólnych norm i procedur 
stosowanych przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do powrotów obywateli 
państw trzecich przebywających w sposób 
nieuregulowany (wersja przekształcona)
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie 
przywódców w Salzburgu w dniach 19-20 
września 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”. Poprawka 
horyzontalna powiązana z art. 1,2,3,4,8,10,13,14,15 i 22.

Poprawka 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skuteczna i sprawiedliwa polityka 
w zakresie powrotów stanowi niezbędny 
element unijnego podejścia do lepszego 
zarządzania migracją w odniesieniu do 
wszystkich aspektów, odzwierciedlonego 
w Europejskim programie w zakresie 
migracji z maja 2015 r.11.

(2) Zewnętrzne granice państw 
członkowskich stanowią granice Unii. 
Wspólna polityka w zakresie powrotów, 
która jest jednocześnie skuteczna i 
szanująca prawa migrantów o 
nieuregulowanym statusie, stanowi 
niezbędny element unijnego podejścia do 
lepszego zarządzania migracją w 
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odniesieniu do wszystkich aspektów, 
odzwierciedlonego w Europejskim 
programie w zakresie migracji z maja 2015 
r.11.

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

Or. it

Poprawka 124
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skuteczna i sprawiedliwa polityka 
w zakresie powrotów stanowi niezbędny 
element unijnego podejścia do lepszego 
zarządzania migracją w odniesieniu do 
wszystkich aspektów, odzwierciedlonego 
w Europejskim programie w zakresie 
migracji z maja 2015 r.11

(2) Godna, ludzka, oparta na prawach 
polityka powinna być podstawą unijnego 
podejścia do lepszego zarządzania 
migracją w odniesieniu do wszystkich 
aspektów.

_________________
11COM(2015) 285 final.

Or. en

Poprawka 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skuteczna i sprawiedliwa polityka 
w zakresie powrotów stanowi niezbędny 
element unijnego podejścia do lepszego 
zarządzania migracją w odniesieniu do 
wszystkich aspektów, odzwierciedlonego 
w Europejskim programie w zakresie 

(2) Skuteczna i sprawiedliwa polityka 
w zakresie powrotów stanowi niezbędny 
element unijnego podejścia do lepszego i 
bardziej zrównoważonego zarządzania 
migracją w odniesieniu do wszystkich 
aspektów, odzwierciedlonego w 
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migracji z maja 2015 r.11 Europejskim programie w zakresie 
migracji z maja 2015 r.11

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

Or. fr

Poprawka 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Skuteczna i sprawiedliwa polityka 
w zakresie powrotów stanowi niezbędny 
element unijnego podejścia do lepszego 
zarządzania migracją w odniesieniu do 
wszystkich aspektów, odzwierciedlonego 
w Europejskim programie w zakresie 
migracji z maja 2015 r.11

(2) Skuteczna, wydajna i sprawna 
polityka w zakresie powrotów stanowi 
niezbędny element unijnego podejścia do 
lepszego zarządzania migracją w 
odniesieniu do wszystkich aspektów, 
odzwierciedlonego w Europejskim 
programie w zakresie migracji z maja 2015 
r.11

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

Or. en

Poprawka 127
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada 
Europejska podkreśliła w swoich 
konkluzjach konieczność istotnego 
zintensyfikowania skutecznego powrotu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
oraz przyjęła z zadowoleniem fakt, że 
Komisja zamierza przedstawić wnioski 

skreśla się
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ustawodawcze w sprawie bardziej 
skutecznej i spójnej europejskiej polityki w 
zakresie powrotów.

Or. en

Poprawka 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada 
Europejska podkreśliła w swoich 
konkluzjach konieczność istotnego 
zintensyfikowania skutecznego powrotu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
oraz przyjęła z zadowoleniem fakt, że 
Komisja zamierza przedstawić wnioski 
ustawodawcze w sprawie bardziej 
skutecznej i spójnej europejskiej polityki 
w zakresie powrotów.

(3) Wskaźnik powrotów migrantów o 
nieuregulowanym statusie w Unii 
pozostaje niewystarczający. Jak 
podkreśliła Rada Europejska w swoich 
konkluzjach z dnia 28 czerwca 2018 r., 
konieczne jest przyjęcie skutecznej i 
spójnej europejskiej polityki w zakresie 
powrotów w celu istotnego 
zintensyfikowania skutecznego powrotu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
poprzez usprawnienie procedur powrotu i 
readmisji, w tym zawieranie nowych 
dwustronnych umów o readmisji i 
zapewnienie pełnego wykonania już 
istniejących.

Or. it

Poprawka 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada 
Europejska podkreśliła w swoich 
konkluzjach konieczność istotnego 
zintensyfikowania skutecznego powrotu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 

(3) W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada 
Europejska podkreśliła w swoich 
konkluzjach konieczność istotnego 
zintensyfikowania skutecznego powrotu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
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oraz przyjęła z zadowoleniem fakt, że 
Komisja zamierza przedstawić wnioski 
ustawodawcze w sprawie bardziej 
skutecznej i spójnej europejskiej polityki w 
zakresie powrotów.

oraz przyjęła z zadowoleniem fakt, że 
Komisja zamierza przedstawić wnioski 
ustawodawcze w sprawie bardziej 
skutecznej i spójnej europejskiej polityki w 
zakresie powrotów. Te wnioski pojawiają 
się w kontekście, w którym skuteczna 
stopa powrotów plasuje się na 
zdecydowanie niewystarczającym 
poziomie, wynosząc zaledwie 36,6 % w 
2017 r.

Or. fr

Poprawka 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada 
Europejska podkreśliła w swoich 
konkluzjach konieczność istotnego 
zintensyfikowania skutecznego powrotu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
oraz przyjęła z zadowoleniem fakt, że 
Komisja zamierza przedstawić wnioski 
ustawodawcze w sprawie bardziej 
skutecznej i spójnej europejskiej polityki w 
zakresie powrotów.

(3) W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada 
Europejska podkreśliła w swoich 
konkluzjach konieczność istotnego 
zintensyfikowania skutecznego powrotu 
migrantów o nieuregulowanym statusie 
pobytu i osób, którym nie udzielono azylu 
oraz przyjęła z zadowoleniem fakt, że 
Komisja zamierza przedstawić wnioski 
ustawodawcze w sprawie bardziej 
skutecznej i spójnej europejskiej polityki w 
zakresie powrotów.

(Poprawka ta dotyczy całego tekstu).

Or. nl

Uzasadnienie

Nowy termin „migranci o nieuregulowanym statusie” stwarza niepewność co do zasadniczej 
cechy nielegalnej imigracji, a mianowicie faktu, że jest ona sprzeczna z prawem.

Poprawka 131
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W dniu 19 grudnia 2018 r. 
Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych zatwierdziło globalne 
porozumienie w sprawie migracji. W 
dokumencie tym państwa zobowiązały się 
do zagwarantowania, aby każde 
zatrzymanie w kontekście 
międzynarodowej migracji przebiegało 
zgodnie z należytym procesem, było 
niearbitralne, oparte na prawie, 
konieczności, proporcjonalności i 
indywidualnych ocenach, było 
przeprowadzane przez upoważnionych 
urzędników, a także obejmowało możliwie 
najkrótszy okres, bez względu na to, czy 
zatrzymanie ma miejsce w momencie 
wjazdu, tranzytu czy procedury powrotu, i 
niezależnie od rodzaju miejsca, w którym 
odbywa się zatrzymanie. Zobowiązały się 
również do priorytetowego traktowania 
alternatyw dla zatrzymania 
niepolegających na pozbawieniu 
wolności, które są zgodne z prawem 
międzynarodowym, oraz do przyjęcia 
opartego na prawach człowieka podejścia 
do każdego zatrzymania migrantów i 
stosowania zatrzymania jedynie jako 
środka ostatecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

Poprawka 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy wzmocnić realizację w 
państwach trzecich wspólnych kampanii 
uświadamiających dotyczących zagrożeń 
nieodłącznie związanych z 
nieuregulowaną migracją oraz unijnej 
polityki powrotów.

Or. it

Poprawka 133
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności , jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie służyła jako środek 
odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 
z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności , jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie służyła jako środek 
odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 
z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów. Takie wspólne standardy nie 
mogą jednakże w żaden sposób naruszać 
suwerennego prawa i obowiązku państw 
członkowskich, zgodnie z art. 15 
Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności, do obrony i 
zabezpieczenia własnego terytorium i 
ludności przed negatywnymi skutkami 
nieograniczonej migracji, legalnej lub 
nielegalnej.
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Or. nl

Uzasadnienie

Artykuły europejskiej konwencji praw człowieka są równorzędne. Wszystkie artykuły mają 
jednakową wagę.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności , jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie służyła jako środek 
odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 
z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności , jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. Należy 
ustanowić jasne, przejrzyste i sprawiedliwe 
zasady, aby określić skuteczną europejską 
politykę w zakresie powrotów.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrsprawozdawczyni pragnie zachować brzmienie poprzedniej dyrektywy.

Poprawka 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które 
mają być wydalone, traktowane były w 
sposób ludzki oraz z pełnym 
poszanowaniem ich praw podstawowych i 
godności, jak również na prawie 
międzynarodowym, w tym obowiązkach w 
zakresie ochrony uchodźców oraz praw 
człowieka. Należy ustanowić jasne, 
przejrzyste i sprawiedliwe zasady, aby 
określić skuteczną politykę w zakresie 
powrotów, która będzie służyła jako 
środek odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 
z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach i prawie 
międzynarodowym oraz być realizowana z 
państwami trzecimi, aby zapewnić 
efektywne i sprawne procedury powrotu. 
Skuteczna polityka w zakresie powrotów - 
obejmująca znaczny wzrost wskaźnika 
powrotów - będzie służyła jako środek 
odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim systemem 
azylowym i z systemem legalnej migracji.

Or. en

Poprawka 136
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności , jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie służyła jako środek 
odstraszający dla migracji 

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki niezależnie od ich statusu oraz z 
pełnym poszanowaniem ich praw 
podstawowych i godności, jak również na 
prawie międzynarodowym, w tym 
obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste, 
niedyskryminujące i sprawiedliwe zasady, 
aby określić skuteczną politykę w zakresie 
powrotów, która będzie służyła jako środek 
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nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 
z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 
z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

Or. ro

Poprawka 137
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności , jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie służyła jako środek 
odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 
z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

(4) Państwa członkowskie nie powinny 
być zobowiązane do przyjęcia i wdrażania 
polityki powrotowej. Jeśli państwo 
członkowskie podejmie taką decyzję, jego 
polityka w zakresie powrotów powinna być 
wyłącznie dobrowolna i opierać się na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności, jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców, ochrony praw dziecka, 
ochrony osób znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji, ochrony 
bezpaństwowców oraz innych 
obowiązkach w zakresie praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
oparte na prawach zasady.

Or. en

Poprawka 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności, jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. Należy 
ustanowić jasne, przejrzyste i sprawiedliwe 
zasady, aby określić skuteczną politykę w 
zakresie powrotów, która będzie 
zniechęcać do nieuregulowanej migracji, 
będzie spójna ze wspólnym europejskim 
systemem azylowym i z systemem legalnej 
migracji oraz będzie przyczyniać się do 
integralności tych systemów.

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności, jak 
również na prawie międzynarodowym. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie zniechęcać do 
nieuregulowanej migracji, będzie wiązać 
się z ograniczaniem zachęt dla nielegalnej 
migracji, będzie spójna ze wspólnym 
europejskim systemem azylowym i z 
systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

Or. fr

Poprawka 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności, jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie służyła jako środek 
odstraszający dla migracji 
nieuregulowanej, będzie spójna ze 
wspólnym europejskim system azylowym i 

(4) Europejska polityka w zakresie 
powrotów powinna się opierać na 
wspólnych normach, aby osoby, które mają 
być wydalone, traktowane były w sposób 
ludzki oraz z pełnym poszanowaniem ich 
praw podstawowych i godności, jak 
również na prawie międzynarodowym, w 
tym obowiązkach w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka. 
Należy ustanowić jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe zasady, aby określić 
skuteczną politykę w zakresie powrotów, 
która będzie służyła jako środek 
odstraszający dla nielegalnej migracji, 
będzie spójna ze wspólnym europejskim 
system azylowym i z systemem legalnej 
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z systemem legalnej migracji oraz będzie 
przyczyniać się do integralności tych 
systemów.

migracji oraz będzie przyczyniać się do 
integralności tych systemów.

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Jej przyjęcie będzie 
wymagało wprowadzenia odpowiednich 
zmian w całym tekście).

Or. nl

Uzasadnienie

Z punktu widzenia jasności należy preferować określenie „nielegalna”. Chodzi tu bowiem o 
migrację, która nie jest zgodna z prawem.

Poprawka 140
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy ustanowić w niniejszej 
dyrektywie zbiór zasad horyzontalnych 
mających zastosowanie do wszystkich 
obywateli państw trzecich, którzy nie 
spełniają lub przestali spełniać warunki 
wjazdu, pobytu lub zamieszkania w 
państwie członkowskim.

(5) Należy ustanowić w niniejszej 
dyrektywie zbiór zasad horyzontalnych 
mających zastosowanie do wszystkich 
obywateli państw trzecich, którzy nie 
spełniają lub przestali spełniać warunki 
wjazdu, pobytu lub zamieszkania w 
państwie członkowskim. Takie zasady 
horyzontalne nie powinny utrudniać 
suwerennym państwom członkowskim 
stosowania bardziej rygorystycznych 
przepisów wobec obywateli państw 
trzecich, zależnie od szczególnej sytuacji 
społecznej i gospodarczej każdego 
państwa członkowskiego.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle związana z motywem 3 (ze zmianami) dotyczącym potrzeby 
ustanowienia skutecznej polityki w zakresie powrotów oraz motywem 4 dotyczącym 
suwerenności państw członkowskich.
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Poprawka 141
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zakończenie nielegalnego 
pobytu obywateli państw trzecich 
odbywało się w ramach sprawiedliwej i 
przejrzystej procedury. Zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa UE decyzje 
podejmowane na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny być podejmowane 
indywidualnie, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co oznacza, że pod uwagę 
powinien być brany nie tylko sam fakt 
nielegalnego pobytu. Używając 
standardowych formularzy decyzji 
dotyczących powrotu, tj. decyzji 
nakazujących powrót oraz, jeśli zostały 
wydane, decyzji o zakazie wjazdu i decyzji 
o wykonaniu wydalenia, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać tej 
zasady i w pełni stosować wszystkie 
właściwe przepisy niniejszej dyrektywy.

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zakończenie nielegalnego 
pobytu obywateli państw trzecich 
odbywało się w ramach sprawiedliwej, 
ostatecznej, przejrzystej i szybkiej 
procedury. Zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa UE decyzje podejmowane na mocy 
niniejszej dyrektywy powinny być 
podejmowane indywidualnie, na podstawie 
obiektywnych kryteriów. Używając 
standardowych formularzy decyzji 
dotyczących powrotu, tj. decyzji 
nakazujących powrót oraz, jeśli zostały 
wydane, decyzji o zakazie wjazdu i decyzji 
o wykonaniu wydalenia, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać tej 
zasady i w pełni stosować wszystkie 
właściwe przepisy niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie nie powinny 
ograniczać się do podejmowania decyzji, 
ale powinny również je wdrażać, 
wykorzystując wszelkie dostępne im środki 
prawne, w tym tymczasowe zatrzymanie 
poprzedzające niezwłoczną repatriację.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dotycząca skutecznego wdrażania jest powiązana z motywem 3 
dotyczącym potrzeby ustanowienia skutecznej polityki w zakresie powrotów.

Poprawka 142
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zakończenie nielegalnego 
pobytu obywateli państw trzecich 
odbywało się w ramach sprawiedliwej i 
przejrzystej procedury. Zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa UE decyzje 
podejmowane na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny być podejmowane 
indywidualnie, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co oznacza, że pod uwagę 
powinien być brany nie tylko sam fakt 
nielegalnego pobytu. Używając 
standardowych formularzy decyzji 
dotyczących powrotu, tj. decyzji 
nakazujących powrót oraz, jeśli zostały 
wydane, decyzji o zakazie wjazdu i decyzji 
o wykonaniu wydalenia, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać tej 
zasady i w pełni stosować wszystkie 
właściwe przepisy niniejszej dyrektywy.

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby w przypadku stwierdzenia 
nieuregulowanego statusu pobytu 
obywatela państwa trzeciego, istniała 
procedura umożliwiająca sprawdzenie, 
czy jego pobyt może zostać uregulowany w 
oparciu o istniejące powiązania takiej 
osoby z państwem członkowskim w 
ramach opartej na prawach, sprawiedliwej 
i przejrzystej procedury. Zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa UE decyzje 
podejmowane na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny być podejmowane 
indywidualnie, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co oznacza, że pod uwagę 
powinien być brany nie tylko sam fakt 
nieuregulowanego pobytu. Przepisy 
niniejszej dyrektywy nie powinny 
podważać zasady podejmowania decyzji w 
sposób zindywidualizowany i 
uniemożliwiać badania okoliczności 
każdego indywidualnego przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany te są spójne z proponowanymi zmianami w motywie 4.

Poprawka 143
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zakończenie nielegalnego 
pobytu obywateli państw trzecich 
odbywało się w ramach sprawiedliwej i 
przejrzystej procedury. Zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa UE decyzje 
podejmowane na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny być podejmowane 

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zakończenie nielegalnego 
pobytu obywateli państw trzecich 
odbywało się w ramach sprawiedliwej, 
ludzkiej i przejrzystej procedury, 
obejmującej skuteczniejsze procedury 
powrotu. Zgodnie z ogólnymi zasadami 
prawa UE decyzje podejmowane na mocy 
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indywidualnie, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co oznacza, że pod uwagę 
powinien być brany nie tylko sam fakt 
nielegalnego pobytu. Używając 
standardowych formularzy decyzji 
dotyczących powrotu, tj. decyzji 
nakazujących powrót oraz, jeśli zostały 
wydane, decyzji o zakazie wjazdu i decyzji 
o wykonaniu wydalenia, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać tej 
zasady i w pełni stosować wszystkie 
właściwe przepisy niniejszej dyrektywy.

niniejszej dyrektywy powinny być 
podejmowane indywidualnie, na podstawie 
obiektywnych kryteriów, co oznacza, że 
pod uwagę powinien być brany nie tylko 
sam fakt nielegalnego pobytu. Używając 
standardowych formularzy decyzji 
dotyczących powrotu, tj. decyzji 
nakazujących powrót oraz, jeśli zostały 
wydane, decyzji o zakazie wjazdu i decyzji 
o wykonaniu wydalenia, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać tej 
zasady i w pełni stosować wszystkie 
właściwe przepisy niniejszej dyrektywy.

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zakończenie nielegalnego 
pobytu obywateli państw trzecich 
odbywało się w ramach sprawiedliwej i 
przejrzystej procedury. Zgodnie z 
ogólnymi zasadami prawa UE decyzje 
podejmowane na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny być podejmowane 
indywidualnie, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co oznacza, że pod uwagę 
powinien być brany nie tylko sam fakt 
nielegalnego pobytu. Używając 
standardowych formularzy decyzji 
dotyczących powrotu, tj. decyzji 
nakazujących powrót oraz, jeśli zostały 
wydane, decyzji o zakazie wjazdu i decyzji 
o wykonaniu wydalenia, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać tej 
zasady i w pełni stosować wszystkie 
właściwe przepisy niniejszej dyrektywy.

(6) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby zakończenie 
nieuregulowanego pobytu obywateli 
państw trzecich odbywało się w ramach 
sprawiedliwej i przejrzystej procedury. 
Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa UE 
decyzje podejmowane na mocy niniejszej 
dyrektywy powinny być podejmowane 
indywidualnie, na podstawie obiektywnych 
kryteriów, co oznacza, że pod uwagę 
powinien być brany nie tylko sam fakt 
nieuregulowanego pobytu. Używając 
standardowych formularzy decyzji 
dotyczących powrotu, tj. decyzji 
nakazujących powrót oraz, jeśli zostały 
wydane, decyzji o zakazie wjazdu i decyzji 
o wykonaniu wydalenia, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać tej 
zasady i w pełni stosować wszystkie 
właściwe przepisy niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”. Poprawka 
horyzontalna powiązana z art. 1,2,3,4,8,10,13,14,15 i 22.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo 
niedozwolonego wtórnego 
przemieszczania się, należy wzmocnić 
powiązanie między decyzją o zakończeniu 
legalnego pobytu obywatela państwa 
trzeciego i decyzją nakazującą powrót. 
Należy zapewnić, aby decyzja nakazująca 
powrót była wydawana natychmiast po 
podjęciu decyzji o odrzuceniu lub 
zakończeniu legalnego pobytu lub, 
optymalnie, w ramach tego samego aktu 
lub decyzji. Wymóg ten powinien mieć w 
szczególności zastosowanie do 
przypadków, w których odrzucono 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona 
do momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W różnych państwach członkowskich decyzje w sprawie azylu nie są wydawane przez te same 
organy. Oddzielenie tych dwóch organów jest gwarancją niezależności. Motyw ten ma 
związek z poprawką do art. 8.



PE658.738v01-00 20/371 AM\1214327PL.docx

PL

Poprawka 146
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo 
niedozwolonego wtórnego 
przemieszczania się, należy wzmocnić 
powiązanie między decyzją o zakończeniu 
legalnego pobytu obywatela państwa 
trzeciego i decyzją nakazującą powrót. 
Należy zapewnić, aby decyzja nakazująca 
powrót była wydawana natychmiast po 
podjęciu decyzji o odrzuceniu lub 
zakończeniu legalnego pobytu lub, 
optymalnie, w ramach tego samego aktu 
lub decyzji. Wymóg ten powinien mieć w 
szczególności zastosowanie do 
przypadków, w których odrzucono 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona 
do momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Motyw skreśla się zgodnie z poprawkami złożonymi do art. 8 ust. 6.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót. Należy zapewnić, aby decyzja 
nakazująca powrót była wydawana 
natychmiast po podjęciu decyzji o 
odrzuceniu lub zakończeniu legalnego 
pobytu lub, optymalnie, w ramach tego 
samego aktu lub decyzji. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona do 
momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót. Należy zapewnić, aby decyzja 
nakazująca powrót była wydawana 
natychmiast po podjęciu decyzji o 
odrzuceniu lub zakończeniu legalnego 
pobytu lub, optymalnie, w ramach tego 
samego aktu lub decyzji. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Wymóg ten powinien w 
każdym przypadku mieć zastosowanie pod 
warunkiem przeprowadzenia w ramach 
procedury azylowej indywidualnej oceny 
pełnego zakresu stosowania zasady non-
refoulement na mocy prawa 
europejskiego i międzynarodowego oraz 
pod warunkiem, że procedura powrotu 
zostanie automatycznie zawieszona do 
momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie przeprowadzają pełną ocenę aspektu wydalenia w 
kontekście dorobku prawnego dotyczącego powrotów w trakcie procedury azylowej lub przy 
podejmowaniu decyzji o odmowie lub zakończeniu legalnego pobytu. Ponadto takie 
bezzwłoczne wydanie decyzji nakazującej powrót nie powinno uniemożliwiać ewentualnych 
starań o wniesienie odwołania lub powoływanie się na inne podstawy uprawniające do 
pozostania ani niweczyć prawa do pozostania na terytorium w trakcie takich odwołań.

Poprawka 148
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót. Należy zapewnić, aby decyzja 
nakazująca powrót była wydawana 
natychmiast po podjęciu decyzji o 
odrzuceniu lub zakończeniu legalnego 
pobytu lub, optymalnie, w ramach tego 
samego aktu lub decyzji. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona do 
momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót oraz jej rzeczywistym wykonaniem. 
Należy zapewnić, aby decyzja nakazująca 
powrót była wydawana i wykonywana 
jednocześnie z decyzją o odrzuceniu lub 
zakończeniu legalnego pobytu. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona do 
momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji. Powinna istnieć tylko jedna 
możliwość odwołania się i należy wskazać 
proceduralne podstawy prima facie 
uznania odwołania za dopuszczalne.

Or. nl

Poprawka 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót. Należy zapewnić, aby decyzja 
nakazująca powrót była wydawana 
natychmiast po podjęciu decyzji o 
odrzuceniu lub zakończeniu legalnego 
pobytu lub, optymalnie, w ramach tego 

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót. Należy zapewnić, aby decyzja 
nakazująca powrót była wydawana 
natychmiast po podjęciu decyzji o 
odrzuceniu lub zakończeniu legalnego 
pobytu lub, optymalnie, w ramach tego 
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samego aktu lub decyzji. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona 
do momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

samego aktu lub decyzji. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo 
niedozwolonego wtórnego 
przemieszczania się, należy wzmocnić 
powiązanie między decyzją o zakończeniu 
legalnego pobytu obywatela państwa 
trzeciego i decyzją nakazującą powrót. 
Należy zapewnić, aby decyzja nakazująca 
powrót była wydawana natychmiast po 
podjęciu decyzji o odrzuceniu lub 
zakończeniu legalnego pobytu lub, 
optymalnie, w ramach tego samego aktu 
lub decyzji. Wymóg ten powinien mieć w 
szczególności zastosowanie do 
przypadków, w których odrzucono 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona do 
momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

(7) Należy wzmocnić powiązanie 
między decyzją o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego i 
decyzją nakazującą powrót. Należy 
zapewnić, aby decyzja nakazująca powrót 
była wydawana natychmiast po podjęciu 
decyzji o odrzuceniu lub zakończeniu 
legalnego pobytu lub, optymalnie, w 
ramach tego samego aktu lub decyzji. 
Wymóg ten powinien mieć zastosowanie 
do przypadków, w których odrzucono 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona do 
momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

Or. it



PE658.738v01-00 24/371 AM\1214327PL.docx

PL

Poprawka 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby ograniczyć ryzyko ucieczki 
oraz prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót. Należy zapewnić, aby decyzja 
nakazująca powrót była wydawana 
natychmiast po podjęciu decyzji o 
odrzuceniu lub zakończeniu legalnego 
pobytu lub, optymalnie, w ramach tego 
samego aktu lub decyzji. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, pod warunkiem że 
procedura powrotu zostanie zawieszona 
do momentu uprawomocnienia się decyzji 
odmownej oraz do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania odwoławczego przeciwko 
takiej decyzji.

(7) Aby polityka powrotów była 
bardziej spójna, przejrzysta i zrozumiała 
oraz aby ograniczyć ryzyko ucieczki oraz 
prawdopodobieństwo niedozwolonego 
wtórnego przemieszczania się, należy 
wzmocnić powiązanie między decyzją o 
zakończeniu legalnego pobytu obywatela 
państwa trzeciego i decyzją nakazującą 
powrót. Należy zapewnić, aby decyzja 
nakazująca powrót była wydawana 
natychmiast po podjęciu decyzji o 
odrzuceniu lub zakończeniu legalnego 
pobytu lub, optymalnie, w ramach tego 
samego aktu lub decyzji. Wymóg ten 
powinien mieć w szczególności 
zastosowanie do przypadków, w których 
odrzucono wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

Or. fr

Poprawka 152
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Podkreśla się potrzebę 
zawarcia unijnych oraz dwustronnych 
umów o readmisji z państwami trzecimi w 
celu ułatwienia procesu powrotu. 
Współpraca międzynarodowa z państwami 
pochodzenia, na wszystkich etapach 
procesu wydalania, jest wstępnym 

skreśla się
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warunkiem doprowadzenia do trwałych 
powrotów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Podkreśla się potrzebę 
zawarcia unijnych oraz dwustronnych 
umów o readmisji z państwami trzecimi w 
celu ułatwienia procesu powrotu. 
Współpraca międzynarodowa z państwami 
pochodzenia, na wszystkich etapach 
procesu wydalania, jest wstępnym 
warunkiem doprowadzenia do trwałych 
powrotów.

(8) Podkreśla się potrzebę 
zawarcia unijnych umów o readmisji z 
państwami trzecimi w celu ułatwienia 
procesu powrotu. Współpraca 
międzynarodowa z państwami 
pochodzenia, na wszystkich etapach 
procesu wydalania, jest wstępnym 
warunkiem doprowadzenia do trwałych 
powrotów. Należy poprawić współpracę 
poprzez konstruktywny dialog na temat 
migracji oraz wykorzystanie pozytywnych 
czynników zachęcających, w tym 
finansowych, w celu poprawy identyfikacji 
i readmisji osób powracających. 
Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tego 
celu mają unijne formalne umowy o 
readmisji wynegocjowane przez Komisję i 
uzupełnione o unijną kontrolę 
parlamentarną i nadzór sądowy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 47 dotyczącego umów i readmisji. Aby zapewnić wspólne unijne standardy, 
demokratyczną kontrolę i kontrolę sądową, współpraca dotycząca powrotów powinna zawsze 
opierać się na formalnych unijnych umowach o readmisji.
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Poprawka 154
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Podkreśla się potrzebę 
zawarcia unijnych oraz dwustronnych 
umów o readmisji z państwami trzecimi w 
celu ułatwienia procesu powrotu. 
Współpraca międzynarodowa z państwami 
pochodzenia, na wszystkich etapach 
procesu wydalania, jest wstępnym 
warunkiem doprowadzenia do trwałych 
powrotów.

(8) Podkreśla się potrzebę 
zawarcia unijnych oraz dwustronnych 
umów o readmisji z państwami trzecimi w 
celu ułatwienia procesu powrotu. 
Współpraca międzynarodowa z państwami 
pochodzenia, na wszystkich etapach 
procesu wydalania, jest wstępnym 
warunkiem doprowadzenia do trwałych 
powrotów. Państwa trzecie, które 
odmawiają readmisji swoich własnych 
obywateli, powinny ponosić konsekwencje 
finansowe takiej decyzji.

Or. nl

Poprawka 155
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Podkreśla się potrzebę 
zawarcia unijnych oraz dwustronnych 
umów o readmisji z państwami trzecimi w 
celu ułatwienia procesu powrotu. 
Współpraca międzynarodowa z państwami 
pochodzenia, na wszystkich etapach 
procesu wydalania, jest wstępnym 
warunkiem doprowadzenia do trwałych 
powrotów.

(8) Podkreśla się potrzebę 
zawarcia unijnych oraz dwustronnych 
umów o readmisji z państwami trzecimi w 
celu ułatwienia procesu powrotu. 
Współpraca międzynarodowa z państwami 
pochodzenia, na wszystkich etapach 
procesu wydalania, jest wstępnym 
warunkiem doprowadzenia do trwałych, 
bezpiecznych powrotów gwarantujących 
ochronę osób.

Or. ro
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Poprawka 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W przypadku braku współpracy ze 
strony niektórych państw trzecich, jeżeli 
chodzi o readmisję swoich obywateli 
zatrzymanych w związku z nielegalnym 
pobytem, i w przypadku niepodjęcia przez 
te państwa trzecie skutecznej współpracy 
w procesie powrotu należy stosować – na 
podstawie obiektywnych kryteriów oraz w 
sposób rygorystyczny i czasowy – niektóre 
przepisy kodeksu wizowego, aby wzmocnić 
współpracę danego państwa trzeciego w 
zakresie readmisji.

Or. fr

Poprawka 157
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznaje się za uzasadnioną 
stosowaną przez państwa członkowskie 
praktykę powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
pod warunkiem, że ustanowione zostały 
sprawiedliwe i skuteczne systemy azylowe, 
w pełni zgodne z zasadą non-refoulement.

(9) Uznaje się za uzasadnioną 
stosowaną przez państwa członkowskie 
praktykę powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
pod warunkiem, że ustanowione zostały 
sprawiedliwe i skuteczne systemy azylowe, 
w pełni zgodne z zasadą non-refoulement. 
Ze względów sprawiedliwości i 
skuteczności systemy azylowe powinny 
zostać ograniczone do wniosków 
obywateli (domniemanych) państw 
niebezpiecznych.

Or. nl
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest ściśle powiązana z motywem 3, w którym podkreśla się potrzebę 
ustanowienia skutecznej polityki w zakresie powrotów.

Poprawka 158
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznaje się za uzasadnioną 
stosowaną przez państwa członkowskie 
praktykę powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw 
trzecich, pod warunkiem, że ustanowione 
zostały sprawiedliwe i skuteczne systemy 
azylowe, w pełni zgodne z zasadą non-
refoulement.

(9) Uznaje się konieczne, aby państwa 
członkowskie posiadały systemy azylowe 
w pełni zgodne z prawem 
międzynarodowym dotyczącym praw 
człowieka, prawem międzynarodowym 
dotyczącym uchodźców i zasadą non-
refoulement oraz polityki migracyjne 
zgodne z obowiązującymi normami 
międzynarodowymi w dziedzinie migracji i 
ochrony pracowników migrujących.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznaje się za uzasadnioną 
stosowaną przez państwa członkowskie 
praktykę powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
pod warunkiem że ustanowione zostały 
sprawiedliwe i skuteczne systemy azylowe, 

(9) Uznaje się za uzasadnioną 
stosowaną przez państwa członkowskie 
praktykę powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
pod warunkiem że ustanowione zostały 
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w pełni zgodne z zasadą non-refoulement. skuteczne systemy azylowe.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Uznaje się za uzasadnioną 
stosowaną przez państwa członkowskie 
praktykę powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
pod warunkiem, że ustanowione zostały 
sprawiedliwe i skuteczne systemy azylowe, 
w pełni zgodne z zasadą non-refoulement.

(9) Uznaje się za uzasadnioną 
stosowaną przez państwa członkowskie 
praktykę powrotów obywateli państw 
trzecich o nieuregulowanym statusie 
pobytu, pod warunkiem że ustanowione 
zostały sprawiedliwe i skuteczne systemy 
azylowe, w pełni zgodne z zasadą non-
refoulement.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”. Poprawka 
horyzontalna powiązana z art. 1,2,3,4,8,10,13,14,15 i 22.

Poprawka 161
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z dyrektywą Rady 
2005/85/WE12 , obywatela państwa 

(10) Zgodnie z dyrektywą Rady 
2005/85/WE12, obywatela państwa 
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trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie 
członkowskim, nie należy uznawać za 
osobę nielegalnie przebywającą na 
terytorium tego państwa członkowskiego, 
dopóki nie wejdzie w życie decyzja 
odmowna w sprawie wniosku o azyl lub 
decyzja o odebraniu mu prawa do pobytu 
jako osobie ubiegającej się o azyl.

trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie 
członkowskim, nie należy uznawać za 
osobę o nieuregulowanym statusie pobytu 
na terytorium tego państwa 
członkowskiego, dopóki nie wejdzie w 
życie decyzja odmowna w sprawie 
wniosku o azyl lub decyzja o odebraniu mu 
prawa do pobytu jako osobie ubiegającej 
się o azyl. Ofiar handlu ludźmi, które są 
w trakcie procedury przyznawania 
dokumentu pobytowego na pobyt zgodnie 
z dyrektywą Rady 2004/81/WE, nie należy 
uznawać za osoby o nieuregulowanym 
statusie pobytu na terytorium tego 
państwa członkowskiego, dopóki właściwy 
organ nie podejmie ostatecznej decyzji 
w sprawie wydania dokumentu 
pobytowego.

_________________ _________________
12 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 
1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy 
w państwach członkowskich (Dz.U. L 326 
z 13.12.2005, s. 13).

12 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 
1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy 
w państwach członkowskich (Dz.U. L 326 
z 13.12.2005, s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4, zgodnie z którą europejska polityka w zakresie powrotów powinna się opierać na 
prawie międzynarodowym, w tym na obowiązkach w zakresie ochrony uchodźców, ochrony 
praw dziecka, ochrony bezpaństwowców oraz praw człowieka, co obejmuje ochronę ofiar 
handlu ludźmi.

Poprawka 162
Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z dyrektywą Rady 
2005/85/WE12, obywatela państwa 

(10) Zgodnie z dyrektywą Rady 
2005/85/WE 12, obywatela państwa 
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trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie 
członkowskim, nie należy uznawać za 
osobę nielegalnie przebywającą na 
terytorium tego państwa członkowskiego, 
dopóki nie wejdzie w życie decyzja 
odmowna w sprawie wniosku o azyl lub 
decyzja o odebraniu mu prawa do pobytu 
jako osobie ubiegającej się o azyl.

trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie 
członkowskim, nie należy uznawać za 
osobę nielegalnie przebywającą na 
terytorium tego państwa członkowskiego, 
dopóki nie wejdzie w życie decyzja 
odmowna w sprawie wniosku o azyl lub 
prawomocna decyzja o odebraniu mu 
prawa do pobytu jako osobie ubiegającej 
się o azyl, bez uszczerbku dla przyczyn 
humanitarnych lub innych powodów 
uniemożliwiających powrót.

_________________ _________________
12Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 
grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
państwach członkowskich (Dz.U. L 326 z 
13.12.2005, s. 13).

12Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 
grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy w 
państwach członkowskich (Dz.U. L 326 z 
13.12.2005, s. 13).

Or. it

Uzasadnienie

Prawo pobytu musi ustać w momencie uprawomocnienia się decyzji, a w każdym przypadku 
należy zachować możliwość wydania przez państwo ze względów charytatywnych, 
humanitarnych lub innych indywidualnego dokumentu pobytowego lub innego zezwolenia, 
które przyznaje prawo pobytu obywatelowi państwa trzeciego. Poprawka jest związana z 
poprawką przedstawioną w motywie 19, ponieważ precyzuje, że prawo pobytu ustaje w 
momencie uprawomocnienia się decyzji i przewiduje zawieszenie z innych powodów.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z dyrektywą Rady 
2005/85/WE12 , obywatela państwa 
trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie 
członkowskim, nie należy uznawać za 
osobę nielegalnie przebywającą na 
terytorium tego państwa członkowskiego, 
dopóki nie wejdzie w życie decyzja 
odmowna w sprawie wniosku o azyl lub 

(10) Zgodnie z dyrektywą Rady 
2005/85/WE12, obywatela państwa 
trzeciego, który wystąpił o azyl w państwie 
członkowskim, nie należy uznawać za 
osobę o nieuregulowanym statusie pobytu 
na terytorium tego państwa 
członkowskiego, dopóki nie wejdzie w 
życie decyzja odmowna w sprawie 
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decyzja o odebraniu mu prawa do pobytu 
jako osobie ubiegającej się o azyl.

wniosku o azyl lub decyzja o odebraniu mu 
prawa do pobytu jako osobie ubiegającej 
się o azyl.

_________________ _________________
12 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 
1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy 
w państwach członkowskich (Dz.U. L 326 
z 13.12.2005, s. 13).

12 Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 
1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur 
nadawania i cofania statusu uchodźcy 
w państwach członkowskich (Dz.U. L 326 
z 13.12.2005, s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”. Poprawka 
horyzontalna powiązana z art. 1,2,3,4,8,10,13,14,15 i 22.

Poprawka 164
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na obiektywnych 
kryteriach ogólnounijnych. Niniejsza 
dyrektywa powinna ponadto ustanawiać 
szczegółowe kryteria określające podstawy 
domniemania wzruszalnego, że istnieje 
ryzyko ucieczki.

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste 
zasady dotyczące dobrowolnego wyjazdu, 
należy ustanowić ogólnounijne przepisy 
mające na celu zapewnienie możliwości 
dobrowolnego wyjazdu i uniknięcia 
stosowania zatrzymania. Niniejsza 
dyrektywa powinna ponadto zobowiązywać 
państwa członkowskie do ustanowienia w 
prawie krajowym wyczerpującego wykazu 
szczegółowych i obiektywnych kryteriów, 
zgodnie z wytycznymi, które zostaną 
ustanowione przez Agencję Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej i które 
gwarantowałyby dobrowolne 
przeprowadzenie powrotu, w tym brak 
jakiejkolwiek presji fizycznej, 
psychologicznej lub materialnej po 
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zbadaniu indywidualnej sytuacji danego 
obywatela państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany te są spójne z proponowanymi zmianami w motywie 4.

Poprawka 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na obiektywnych 
kryteriach ogólnounijnych. Niniejsza 
dyrektywa powinna ponadto ustanawiać 
szczegółowe kryteria określające podstawy 
domniemania wzruszalnego, że istnieje 
ryzyko ucieczki.

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na otwartym wykazie 
obiektywnych kryteriów ogólnounijnych. 
Niniejsza dyrektywa powinna ponadto 
ustanawiać szczegółowe kryteria 
określające podstawy domniemania 
wzruszalnego, że istnieje ryzyko ucieczki. 
Obywatel państwa trzeciego powinien 
mieć obowiązek udzielenia wszelkich 
posiadanych informacji, niezbędnych do 
oceny ryzyka ucieczki.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady zatrzymania obywatela 
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dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na obiektywnych 
kryteriach ogólnounijnych. Niniejsza 
dyrektywa powinna ponadto ustanawiać 
szczegółowe kryteria określające podstawy 
domniemania wzruszalnego, że istnieje 
ryzyko ucieczki.

państwa trzeciego, ryzyko ucieczki należy 
oceniać na podstawie wykazu 
obiektywnych i ograniczonych kryteriów 
ogólnounijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrsprawozdawczyni jest zdania, że ograniczony i precyzyjny wykaz kryteriów wspólnych 
dla wszystkich państw członkowskich zharmonizowałby pojęcie ryzyka ucieczki. Motyw ten ma 
związek z poprawką do art. 6.

Poprawka 167
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na obiektywnych 
kryteriach ogólnounijnych. Niniejsza 
dyrektywa powinna ponadto ustanawiać 
szczegółowe kryteria określające podstawy 
domniemania wzruszalnego, że istnieje 
ryzyko ucieczki.

(11) Aby zapewnić bardziej skuteczną 
politykę w zakresie powrotów, państwa 
członkowskie będą podejmować 
suwerenne decyzje w indywidualnych 
przypadkach, ustalając istnienie ryzyka 
ucieczki na podstawie obiektywnych 
kryteriów. Z uwagi na fakt, że sytuacja 
społeczna i gospodarcza państw 
członkowskich może znacznie się różnić, 
niniejsza dyrektywa powinna ograniczać 
się do podania przykładów kryteriów 
umożliwiających ustalenie istnienia 
ryzyka ucieczki.

Or. nl

Poprawka 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na obiektywnych 
kryteriach ogólnounijnych. Niniejsza 
dyrektywa powinna ponadto ustanawiać 
szczegółowe kryteria określające podstawy 
domniemania wzruszalnego, że istnieje 
ryzyko ucieczki.

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na zamkniętym, 
zharmonizowanym i wyczerpującym 
wykazie sprawdzonych, obiektywnych i 
określonych prawem kryteriów 
ogólnounijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami wprowadzonymi do art. 6 należy zawsze przeprowadzać indywidualną 
ocenę. Domniemanie ryzyka ucieczki negatywnie wpływa na rozpatrywanie wszystkich 
istotnych kryteriów, które należy uwzględnić w indywidualnej ocenie. Aby zapewnić 
harmonizację na poziomie europejskim, w dyrektywie należy uwzględnić wyczerpujący wykaz 
obiektywnych kryteriów.

Poprawka 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać na obiektywnych 
kryteriach ogólnounijnych. Niniejsza 
dyrektywa powinna ponadto ustanawiać 
szczegółowe kryteria określające podstawy 
domniemania wzruszalnego, że istnieje 
ryzyko ucieczki.

(11) Aby zapewnić bardziej przejrzyste i 
skuteczne zasady wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu i zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego, zasady 
ustalania, czy istnieje ryzyko ucieczki, 
powinny się opierać wyłącznie na 
obiektywnych kryteriach określonych w 
niniejszej dyrektywie i ustalonych przez 
organ sądowy lub administracyjny po 
rozważeniu indywidualnych okoliczności 
danej sprawy.
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Or. it

Poprawka 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) O ile państwa członkowskie nie 
postanowią, że nie będą stosować 
niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 2 ust. 2 
lit. b), podczas określania ryzyka ucieczki 
właściwe krajowe organy mogą 
uwzględniać naruszenia kodeksów 
karnych państw członkowskich, w tym 
przepisów migracyjnych. Organy te mogą 
także uwzględniać toczące się śledztwa lub 
postępowania, które nie doprowadziły 
jeszcze do wydania wyroku skazującego, 
jeżeli przewiduje tak prawo krajowe. 

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu, należy nałożyć na 
obywateli państw trzecich wyraźne 
obowiązki, a w szczególności obowiązek 
współpracy z właściwymi organami na 
wszystkich etapach procedury powrotu, w 
tym poprzez dostarczanie informacji i 
elementów niezbędnych do oceny ich 
indywidualnej sytuacji. Jednocześnie 
należy zapewnić, aby obywatele państw 
trzecich byli informowani o skutkach 
niewypełnienia tych obowiązków, w 

skreśla się
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związku z określaniem ryzyka ucieczki, 
wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego, jak również w 
odniesieniu do programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Kontrsprawozdawczyni zmieniła art. 7 dotyczący współpracy. Motyw ten jest bezpośrednio 
związany z tymi zmianami.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu, należy nałożyć na 
obywateli państw trzecich wyraźne 
obowiązki, a w szczególności obowiązek 
współpracy z właściwymi organami na 
wszystkich etapach procedury powrotu, w 
tym poprzez dostarczanie informacji i 
elementów niezbędnych do oceny ich 
indywidualnej sytuacji. Jednocześnie 
należy zapewnić, aby obywatele państw 
trzecich byli informowani o skutkach 
niewypełnienia tych obowiązków, w 
związku z określaniem ryzyka ucieczki, 
wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego, jak również w 
odniesieniu do programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej.

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu, należy nałożyć na 
obywateli państw trzecich wyraźne 
obowiązki, a w szczególności obowiązek 
współpracy z właściwymi organami na 
wszystkich etapach procedury powrotu, w 
tym poprzez dostarczanie informacji i 
elementów niezbędnych do oceny ich 
indywidualnej sytuacji. Określenie ich 
prawdziwego wieku za pomocą metody 
oceny wieku kostnego lub wieku zębowego 
jest niezbędne do potwierdzenia 
prawdziwości ich oświadczeń w tym 
zakresie, co umożliwia ocenę czy działają 
oni w dobrej wierze oraz oddzielenie 
prawdziwych małoletnich pozostawionych 
bez opieki od fałszywych i ochronę tych 
pierwszych. Jednocześnie należy zapewnić, 
aby obywatele państw trzecich byli 
informowani o skutkach niewypełnienia 
tych obowiązków, w związku z 
określaniem ryzyka ucieczki, 
wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
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wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego, jak również w 
odniesieniu do programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej.

Or. fr

Poprawka 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu, należy nałożyć na 
obywateli państw trzecich wyraźne 
obowiązki, a w szczególności obowiązek 
współpracy z właściwymi organami na 
wszystkich etapach procedury powrotu, w 
tym poprzez dostarczanie informacji i 
elementów niezbędnych do oceny ich 
indywidualnej sytuacji. Jednocześnie 
należy zapewnić, aby obywatele państw 
trzecich byli informowani o skutkach 
niewypełnienia tych obowiązków, w 
związku z określaniem ryzyka ucieczki, 
wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego, jak również w 
odniesieniu do programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej.

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu, należy nałożyć na 
obywateli państw trzecich wyraźne 
obowiązki, a w szczególności obowiązek 
lojalnej współpracy z właściwymi 
organami na wszystkich etapach procedury 
powrotu, w tym poprzez dostarczanie 
wszelkich posiadanych informacji i 
elementów niezbędnych do oceny ich 
indywidualnej sytuacji. Jednocześnie 
należy zapewnić, aby obywatele państw 
trzecich byli informowani o skutkach 
niewypełnienia tych obowiązków, w 
związku z określaniem ryzyka ucieczki, 
wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego i kar, jeżeli 
przewiduje tak prawo krajowe, jak 
również w odniesieniu do programów 
pomocy logistycznej, finansowej i innej 
pomocy rzeczowej lub niefinansowej.

Or. fr

Poprawka 174
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu, należy nałożyć na 
obywateli państw trzecich wyraźne 
obowiązki, a w szczególności obowiązek 
współpracy z właściwymi organami na 
wszystkich etapach procedury powrotu, w 
tym poprzez dostarczanie informacji i 
elementów niezbędnych do oceny ich 
indywidualnej sytuacji. Jednocześnie 
należy zapewnić, aby obywatele państw 
trzecich byli informowani o skutkach 
niewypełnienia tych obowiązków, w 
związku z określaniem ryzyka ucieczki, 
wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego, jak również w 
odniesieniu do programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej.

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu zgodnie z normami 
UE, należy nałożyć na obywateli państw 
trzecich wyraźne obowiązki, a w 
szczególności obowiązek współpracy z 
właściwymi organami na wszystkich 
etapach procedury powrotu, w tym poprzez 
dostarczanie informacji i elementów 
niezbędnych do oceny ich indywidualnej 
sytuacji. Jednocześnie należy zapewnić, 
aby obywatele państw trzecich byli 
informowani o skutkach niewypełnienia 
tych obowiązków, w związku z 
określaniem ryzyka ucieczki, 
wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego, jak również w 
odniesieniu do programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej.

Or. ro

Poprawka 175
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zwiększyć skuteczność 
procedury powrotu, należy nałożyć na 
obywateli państw trzecich wyraźne 
obowiązki, a w szczególności obowiązek 
współpracy z właściwymi organami na 
wszystkich etapach procedury powrotu, w 
tym poprzez dostarczanie informacji i 
elementów niezbędnych do oceny ich 
indywidualnej sytuacji. Jednocześnie 
należy zapewnić, aby obywatele państw 
trzecich byli informowani o skutkach 
niewypełnienia tych obowiązków, w 
związku z określaniem ryzyka ucieczki, 

(12) Należy zapewnić, aby obywatele 
państw trzecich otrzymywali wszystkie 
istotne informacje dotyczące procedury 
powrotu w języku, który rozumieją, celem 
umożliwienia im udziału w procedurze 
powrotu. W szczególności państwa 
członkowskie powinny mieć obowiązek 
udzielania obywatelom państw trzecich 
terminowych i dokładnych informacji na 
temat procedury powrotu, w tym 
w odniesieniu do różnych etapów 
procedury powrotu, wyznaczania terminu 
dobrowolnego wyjazdu, określania ryzyka 
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wyznaczaniem terminu dobrowolnego 
wyjazdu i możliwością zastosowania 
środka detencyjnego, jak również w 
odniesieniu do programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej.

ucieczki i konsekwencji ucieczki, 
możliwości zastosowania środka 
detencyjnego, dostępnych środków 
odwoławczych, możliwego zastosowania 
zakazów wjazdu oraz w odniesieniu do 
programów pomocy prawnej, logistycznej, 
finansowej i innej pomocy rzeczowej lub 
niefinansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić obywatelom państw trzecich terminowe i dokładne informacje, jeżeli 
państwo członkowskie zdecyduje się na wdrożenie polityki powrotowej. Zmiany te są spójne z 
proponowanymi zmianami w motywie 4.

Poprawka 176
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także 
wyznaczyć odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni, w zależności zwłaszcza od 
perspektywy powrotu . Terminu 
dobrowolnego wyjazdu nie należy 
wyznaczać, jeżeli stwierdzono, że w 
przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 

(13) W interesie pewności prawnej, 
równego traktowania wszystkich obywateli 
państw trzecich oczekujących na 
repatriację oraz skuteczności systemów 
azylowych, powrót przymusowy należy 
przedkładać nad dobrowolny powrót. W 
wyjątkowych, indywidualnych 
przypadkach suwerenne państwo 
członkowskie może podjąć decyzję o 
wyznaczeniu terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.
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dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

Or. nl

Uzasadnienie

Dla zapewnienia pewności prawnej, równego traktowania i skuteczności systemów 
azylowych, powrót przymusowy powinien stać się rozwiązaniem podstawowym.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

(13) Powrót dobrowolny należy zawsze 
przedkładać nad powrót przymusowy, a 
także wyznaczyć odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi 
trzydzieści dni. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość podjęcia decyzji 
o wyznaczeniu krótszego terminu 
dobrowolnego wyjazdu wynoszącego co 
najmniej 7 dni, a w wyjątkowych 
okolicznościach o niewyznaczeniu terminu 
dobrowolnego wyjazdu, jeżeli stwierdzono, 
że obywatele państw trzecich stanowią 
rzeczywiste i aktualne zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego. Należy przewidzieć 
przedłużenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu, gdy jest to uważane za konieczne 
z powodu szczególnych okoliczności w 
danym przypadku.

Or. en
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Uzasadnienie

Okres 30 dni wydaje się odpowiedni na zorganizowanie dobrowolnego wyjazdu. Niemniej 
jednak w przypadku wyraźnego nieprzestrzegania środków związanych z wyjazdem 
stosowanych na mocy niniejszej dyrektywy lub nieprzestrzegania środka mającego na celu 
zapobieganie ryzyku ucieczki, lub jeżeli obywatel państwa trzeciego stanowi rzeczywiste i 
aktualne zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub 
bezpieczeństwa publicznego, okres ten można skrócić do 7 dni.  Państwa członkowskie mogą 
również nie wyznaczyć terminu dobrowolnego wyjazdu. Niniejsza poprawka jest powiązana z 
art. 9.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy uznaje się to 
za konieczne z powodu szczególnych 
okoliczności w danym przypadku, a w 
przypadku dzieci w decyzji o przedłużeniu 
należy przede wszystkim wziąć pod uwagę 
dobro dziecka.
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Poprawka 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela 
państwa trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, 
jego wcześniejszy wniosek o pozwolenie 
na legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby nie wyznaczać terminu 
dobrowolnego wyjazdu obywatelom 
państw trzecich, w odniesieniu do których 
stwierdzono, że istnieje ryzyko ucieczki, 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub że stanowią 
oni zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego, w 
szczególności w związku z terroryzmem 
lub poważnym przestępstwem. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

Or. en

Poprawka 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi trzydzieści dni. W 
wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu 
indywidualnej oceny perspektywy 
dobrowolnego powrotu, można wyznaczyć 
termin dobrowolnego wyjazdu wynoszący 
nie mniej niż 15 dni. Okres krótszy niż 15 
dni może zostać wyznaczony jedynie w 
przypadku indywidualnej oceny zgodnie z 
wyczerpującym wykazem obiektywnych 
kryteriów, o którym mowa w niniejszej 
dyrektywie, czy w przypadku obywateli 
państw trzecich istnieje ryzyko ucieczki 
lub czy ich wcześniejszy wniosek o 
pozwolenie na legalny pobyt został 
odrzucony jako zawierający fałszywe 
informacje. Należy przewidzieć 
przedłużenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu, gdy jest to uważane za konieczne 
z powodu szczególnych okoliczności w 
danym przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 9 należy wzmocnić wszystkie możliwości dobrowolnego 
wyjazdu, w tym poprzez oferowanie 30-dniowego terminu dobrowolnego powrotu. Krótsze 
terminy są możliwe pod pewnymi warunkami. Wprowadzona przez Komisję odmowa ze 
względu na kryterium „porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego” nie jest wystarczająco szczegółowa i może zostać należycie 
rozstrzygnięta w ramach obowiązującego prawa karnego i administracyjnego. Wydaje się, że 
nie ma wystarczającego powodu, aby nie przyznawać możliwości dobrowolnego wyjazdu 
także tym osobom, których wnioski są oczywiście bezzasadne.

Poprawka 181
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także 
wyznaczyć odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu , który wynosi do 
trzydziestu dni, w zależności zwłaszcza od 
perspektywy powrotu. Terminu 
dobrowolnego wyjazdu nie należy 
wyznaczać, jeżeli stwierdzono, że w 
przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi trzydzieści dni, w 
zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy lub 
stanowi on zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego należycie 
uzasadnione istnieniem wyroku 
skazującego lub innymi danymi, które 
mogą dowodzić istnienia zagrożenia 
społecznego. Należy przewidzieć 
przedłużenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu, gdy jest to uważane za konieczne 
z powodu szczególnych okoliczności w 
danym przypadku.

Or. it

Poprawka 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
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procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także 
wyznaczyć odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu , który wynosi do 
trzydziestu dni, w zależności zwłaszcza od 
perspektywy powrotu . Terminu 
dobrowolnego wyjazdu nie należy 
wyznaczać, jeżeli stwierdzono, że w 
przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także 
wyznaczyć odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu , który wynosi do 
trzydziestu dni, w zależności zwłaszcza od 
perspektywy powrotu . Terminu 
dobrowolnego wyjazdu nie można 
wyznaczać, jeżeli stwierdzono, że w 
przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje, 
oczywiście bezzasadny lub 
niedopuszczalny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

Or. fr

Poprawka 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
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trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Można 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

Or. en

Poprawka 184
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jeżeli nie ma powodów do 
stwierdzenia, że wyznaczanie terminu 
dobrowolnego wyjazdu godziłoby w cel 
procedury powrotu, powrót dobrowolny 
należy przedkładać nad powrót 
przymusowy, a także wyznaczyć 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu dni, 
w zależności zwłaszcza od perspektywy 
powrotu. Terminu dobrowolnego wyjazdu 
nie należy wyznaczać, jeżeli stwierdzono, 
że w przypadku danego obywatela państwa 
trzeciego istnieje ryzyko ucieczki, jego 
wcześniejszy wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje lub 
oczywiście bezzasadny, lub stanowi on 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Należy 
przewidzieć przedłużenie terminu 
dobrowolnego wyjazdu, gdy jest to 
uważane za konieczne z powodu 

(13) Jeżeli państwo członkowskie 
zdecyduje się wdrożyć politykę powrotową, 
powrót dobrowolny należy przedkładać 
nad powrót przymusowy, a także 
wyznaczyć odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi sześć 
miesięcy. Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość podjęcia decyzji o 
niewyznaczeniu terminu dobrowolnego 
wyjazdu, jeżeli stwierdzono w oparciu o 
dowody, że obywatele państw trzecich 
stanowią rzeczywiste, aktualne i poparte 
dowodami zagrożenie dla bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego. Należy przewidzieć 
przedłużenie terminu dobrowolnego 
wyjazdu, gdy uznaje się to za konieczne z 
powodu szczególnych okoliczności w 
danym przypadku, w szczególności w 
odniesieniu do dzieci, aby umożliwić im 
ukończenie nauki, kobiet w ciąży, aby 
mogły urodzić, ofiar handlu ludźmi 
oczekujących na wydanie wyroku, gdy ich 
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szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

sprawa jest w toku, oraz osób chorych 
potrzebujących opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 9, który dotyczy dobrowolnego wyjazdu.

Poprawka 185
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem norm 
dotyczących programów wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i środków 
reintegracyjnych opracowanych przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 
Radę.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za udzielenie pomocy w państwie trzecim spoczywa na tym państwie. Na 
państwa trzecie, które nie chcą współpracować w zakresie readmisji i reintegracji własnych 
obywateli, należy nałożyć sankcje finansowe.

Poprawka 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem 
wspólnych norm dotyczących programów 
wspomaganych dobrowolnych powrotów i 
środków reintegracyjnych opracowanych 
przez Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 
Radę.

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie mogą posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu. Można uwzględniać 
wspólne normy dotyczące programów 
wspomaganych dobrowolnych powrotów i 
środków reintegracyjnych opracowane 
przez Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzone przez Radę.

Pomocy w zakresie dobrowolnych 
powrotów należy udzielać zgodnie z 
przepisami krajowymi, z poszanowaniem 
określonych w tych przepisach warunków 
i przesłanek nieobjęcia tą pomocą. 
Niniejsza dyrektywa nie ustanawia prawa 
o charakterze ogólnym lub bezwzględnym 
przysługującego obywatelom państw 
trzecich do otrzymywania pomocy w 
zakresie dobrowolnych powrotów lub 
reintegracji. 

Or. fr

Poprawka 187
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem norm 
dotyczących programów wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i środków 

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zarządzanie sprawami, zwiększoną pomoc 
w przypadku powrotu i doradztwo, które 
powinny obejmować wsparcie na rzecz 
reintegracji w państwie trzecim powrotu, 
z uwzględnieniem norm dotyczących 
programów wspomaganych dobrowolnych 
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reintegracyjnych opracowanych przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 
Radę.

powrotów i środków reintegracyjnych 
opracowanych przez Komisję we 
współpracy z państwami członkowskimi 
i zatwierdzonych przez Radę. Programy 
dobrowolnych powrotów, wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i reintegracji to 
podstawowe filary unijnej polityki 
migracyjnej, które umożliwiają 
migrantom ludzki, godny i oparty na 
prawach powrót. Dobrowolny powrót 
powinien być dozwolony na wszystkich 
etapach procedury.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem norm 
dotyczących programów wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i środków 
reintegracyjnych opracowanych przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 
Radę.

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które powinny obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu dostosowane do 
indywidualnych okoliczności i perspektyw 
osoby powracającej, ze szczególnym 
uwzględnieniem małoletnich bez opieki, z 
uwzględnieniem norm dotyczących 
programów wspomaganych dobrowolnych 
powrotów i środków reintegracyjnych 
opracowanych przez Komisję we 
współpracy z państwami członkowskimi i 
zatwierdzonych przez Radę.

Or. en

Poprawka 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem norm 
dotyczących programów wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i środków 
reintegracyjnych opracowanych przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 
Radę.

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które powinny obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem norm 
dotyczących programów wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i środków 
reintegracyjnych opracowanych przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 
Radę.

Or. en

Uzasadnienie

Reintegracja stanowi kluczowy czynnik skuteczności i trwałości powrotu. Niniejsza poprawka 
jest powiązana z art. 14.

Poprawka 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie powinny posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem norm 
dotyczących programów wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i środków 
reintegracyjnych opracowanych przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 

(14) Aby wspierać dobrowolne powroty, 
państwa członkowskie mogą posiadać 
programy operacyjne umożliwiające 
zwiększoną pomoc w przypadku powrotu i 
doradztwo, które mogą obejmować 
wsparcie na rzecz reintegracji w państwie 
trzecim powrotu, z uwzględnieniem norm 
dotyczących programów wspomaganych 
dobrowolnych powrotów i środków 
reintegracyjnych opracowanych przez 
Komisję we współpracy z państwami 
członkowskimi i zatwierdzonych przez 
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Radę. Radę.

Or. en

Poprawka 191
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Zgodnie z dyrektywą 2009/52/WE 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
skuteczne mechanizmy umożliwiające 
obywatelom państw trzecich wnoszenie 
skarg przeciwko pracodawcom. Zgodnie z 
dyrektywą 2012/29/UE państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby 
wszystkie ofiary przestępstw otrzymywały 
odpowiednie informacje, ochronę i 
wsparcie oraz mogły uczestniczyć w 
postępowaniu karnym. W tym celu należy 
ustanowić odpowiednie mechanizmy 
zapewniające sprawiedliwość ponad 
granicami oraz dostęp do mechanizmów 
dochodzenia roszczeń w ramach 
krajowych programów na rzecz powrotów, 
jak również dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości w kwestiach związanych 
z naruszeniami dyrektywy 2009/52/WE 
lub dyrektywy 2012/29/UE w trakcie całej 
procedury powrotu, z uwzględnieniem 
środków zapewniających dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości po powrocie do 
państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 14.

Poprawka 192
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie obywatelom państw trzecich 
informacji dotyczących procedury 
powrotu w języku, który osoby te 
rozumieją. W przypadku osób 
znajdujących się w sytuacji wymagającej 
szczególnego traktowania, w szczególności 
małoletnich bez opieki, informacje te są 
przekazywane w sposób dostosowany do 
wieku i możliwości poznawczych 
małoletniego, w tym za pomocą nośników 
multimedialnych.

Or. it

Poprawka 193
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy ustanowić zbiór wspólnych 
minimalnych gwarancji prawnych, 
mających zastosowanie do decyzji 
dotyczących powrotu, tak aby zapewnić 
skuteczną ochronę interesów osób, 
których dotyczą.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Suwerenne państwa członkowskie przestrzegają zasady praworządności i traktatów 
międzynarodowych, uwzględniając przy tym własną sytuację społeczną i gospodarczą. UE nie 
powinna ingerować w te kwestie. Niniejsza poprawka jest ściśle związana z motywem 4 
dotyczącym suwerenności państw członkowskich.
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Poprawka 194
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić przeprowadzanie oceny 
konieczności szczególnego traktowania w 
odniesieniu do osób uczestniczących 
w procedurach powrotu. Czynniki 
zwiększające ryzyko, że osoba będzie 
wymagać szczególnego traktowania, mogą 
obejmować, między innymi: czynniki 
indywidualne takie jak wiek, płeć, status 
społeczny, przekonania i postawy, cechy 
emocjonalne, psychologiczne i poznawcze 
oraz samopoczucie fizyczne i psychiczne, 
czynniki rodzinne i domowe, czynniki 
społeczne, czynniki strukturalne lub 
sytuacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 38 oraz do art. 14.

Poprawka 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby osoby uczestniczące w 
procedurach powrotu nie wykorzystywały 
w sposób zamierzony i nieuczciwy 
czynników, które mogłyby zostać uznane 
za potencjalnie zwiększające konieczność 
szczególnego traktowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu, zgodnie 
z zamierzeniem Komisji zawartym w art. 14, ze skutecznym funkcjonowaniem i tworzeniem 
krajowych systemów zarządzania powrotami.

Poprawka 196
Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie 
należy uwzględnić, że długie terminy 
mogą mieć szkodliwy wpływ na procedury 
powrotu. W celu uniknięcia nadużywania 
praw i procedur na złożenie odwołania od 
decyzji nakazującej powrót należy 
wyznaczyć maksymalny okres 
nieprzekraczający pięciu dni. Przepis ten 
powinien mieć zastosowanie wyłącznie po 
przyjęciu decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która stała się prawomocna, i po 
ewentualnej kontroli sądowej.

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego, ale nie mniej niż 30 
dni.

Or. it

Uzasadnienie

Wyrażenie „wystarczająca długość terminu” bez określenia maksymalnego limitu dni 
mogłoby spowodować pojawienie się różnych niewłaściwych i naruszających prawa praktyk 
w różnych państwach członkowskich. Powyższa poprawka jest związana z art. 16.

Poprawka 197
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie 
należy uwzględnić, że długie terminy 
mogą mieć szkodliwy wpływ na procedury 
powrotu. W celu uniknięcia nadużywania 
praw i procedur na złożenie odwołania od 
decyzji nakazującej powrót należy 
wyznaczyć maksymalny okres 
nieprzekraczający pięciu dni. Przepis ten 
powinien mieć zastosowanie wyłącznie po 
przyjęciu decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która stała się prawomocna, i po 
ewentualnej kontroli sądowej.

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić maksymalny termin na wniesienie odwołania od decyzji, który wynosi pięć 
dni, jeżeli decyzja nakazująca powrót wynika z decyzji w sprawie odrzucenia wniosku o azyl. 
Tak krótki termin zmniejsza skuteczność odwołania w praktyce.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu.
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nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
pięciu dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana z art. 16. Konieczne jest zapewnienie obywatelom państw 
trzecich wystarczającego terminu na złożenie odwołania. Kontrsprawozdawczyni jest ponadto 
przeciwna istnieniu różnych przepisów dotyczących osób ubiegających się o azyl, których 
wnioski zostały odrzucone oraz migrantów o nieuregulowanym statusie.

Poprawka 199
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
pięciu dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów musi zagwarantować dostęp do 
skutecznego środka odwoławczego; 
jednocześnie należy uwzględnić, że długie 
terminy mogą mieć szkodliwy wpływ na 
procedury powrotu. W celu uniknięcia 
nadużywania praw i procedur na złożenie 
w sądzie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót należy wyznaczyć maksymalny 
okres nieprzekraczający dwóch dni.

Or. fr
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Poprawka 200
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
pięciu dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
pięciu dni.

Or. nl

Uzasadnienie

W pierwotnym tekście przewidziano kolejne odwołania, co skutkuje powstaniem lawiny 
wniosków Decyzja o wydaleniu wiąże się z odrzuceniem wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej. Decyzje te powinny być traktowane jako jedna decyzja, od której 
przysługuje jednokrotne prawo do odwołania się.

Poprawka 201
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
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środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
pięciu dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu, a 
obywateli państw trzecich należy 
powiadomić o procedurze odwoławczej w 
terminie na złożenie odwołania. W celu 
uniknięcia nadużywania praw i procedur na 
złożenie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót należy wyznaczyć maksymalny 
okres nieprzekraczający pięciu dni. Przepis 
ten powinien mieć zastosowanie wyłącznie 
po przyjęciu decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która stała się prawomocna, i po 
ewentualnej kontroli sądowej.

Or. ro

Poprawka 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie 
należy uwzględnić, że długie terminy 
mogą mieć szkodliwy wpływ na procedury 
powrotu. W celu uniknięcia nadużywania 
praw i procedur na złożenie odwołania od 
decyzji nakazującej powrót należy 
wyznaczyć maksymalny okres 
nieprzekraczający pięciu dni. Przepis ten 
powinien mieć zastosowanie wyłącznie po 
przyjęciu decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która stała się prawomocna, i po 
ewentualnej kontroli sądowej.

(16) Długość terminu na wniesienie do 
sądu odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego. Na wniesienia 
odwołania od decyzji nakazującej powrót 
należy wyznaczyć maksymalny termin 
nieprzekraczający trzydziestu dni od 
zawiadomienia o jej wydaniu. W celu 
uniknięcia nadużywania praw i procedur 
należy wyznaczyć maksymalny termin 
nieprzekraczający piętnastu dni na 
złożenie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w następstwie 
prawomocnej decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
pięciu dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres od dziesięciu do 
piętnastu dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przewidziany we wniosku Komisji krótki termin pięciu dni jest zbyt krótki, by skutecznie 
skorzystać z prawa do odwołania. Okres od 10 do 15 dni to minimum niezbędne, aby 
umożliwić osobom podjęcie świadomej decyzji o ewentualnym wniesieniu odwołania.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 

(16) Długość terminu na wniesienie 
odwołania od decyzji dotyczących 
powrotów powinna być wystarczająca, aby 
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zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
pięciu dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

zagwarantować dostęp do skutecznego 
środka odwoławczego; jednocześnie należy 
uwzględnić, że długie terminy mogą mieć 
szkodliwy wpływ na procedury powrotu. 
W celu uniknięcia nadużywania praw i 
procedur na złożenie odwołania od decyzji 
nakazującej powrót należy wyznaczyć 
maksymalny okres nieprzekraczający 
trzech dni. Przepis ten powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie po przyjęciu 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która stała się 
prawomocna, i po ewentualnej kontroli 
sądowej.

Or. fr

Poprawka 205
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, powinno być rozpatrywane 
tylko przez jedną instancję sądową, 
ponieważ w takim przypadku 
indywidualna sytuacja obywatela państwa 
trzeciego została już zbadana i ustalona 
przez organ sądowy w ramach procedury 
azylowej.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, powinno być rozpatrywane 
tylko przez jedną instancję sądową, 
ponieważ w takim przypadku 
indywidualna sytuacja obywatela państwa 
trzeciego została już zbadana i ustalona 
przez organ sądowy w ramach procedury 
azylowej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Kontrsprawozdawczyni jest zdania, że niniejsze przekształcenie nie ma na celu zmiany 
organizacji systemów sądowniczych w państwach członkowskich ani wprowadzenia różnych 
zasad dotyczących osób ubiegających się o azyl, których wnioski zostały odrzucone i 
migrantów o nieuregulowanym statusie. Niniejsza poprawka jest związana z art. 16.

Poprawka 207
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, powinno być rozpatrywane 
tylko w jednej instancji sądowej, ponieważ 
w takim przypadku indywidualna sytuacja 
obywatela państwa trzeciego została już 
zbadana i ustalona przez organ sądowy w 
ramach procedury azylowej.

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, powinno zostać uznane za 
niedopuszczalne.

Or. nl
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Uzasadnienie

Decyzje nakazujące powrót są logicznym wynikiem decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej i tym samym powinny stanowić integralną część tego samego aktu 
administracyjnego. Prawo do ponownego wniesienia odwołania jest zatem zbyteczne.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, powinno być rozpatrywane 
tylko przez jedną instancję sądową, 
ponieważ w takim przypadku 
indywidualna sytuacja obywatela państwa 
trzeciego została już zbadana i ustalona 
przez organ sądowy w ramach procedury 
azylowej.

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, może być rozpatrywane tylko 
przez jedną instancję sądową wyłącznie, 
jeżeli indywidualna sytuacja obywatela 
państwa trzeciego została już zbadana i 
ustalona przez organ sądowy w ramach 
procedury azylowej wraz z indywidualną 
oceną pełnego zakresu zasady non-
refoulement na podstawie prawa 
europejskiego i międzynarodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązanie państw członkowskich do ograniczenia się do jednej instancji sądowej 
skutecznie uniemożliwiłoby państwom członkowskim prowadzenie dodatkowej kontroli 
sądowej, jeżeli wyraziłyby one takie życzenie. Tym samym niepotrzebnie ogranicza ono 
możliwości przysługujące państwom członkowskim. Nie wszystkie państwa członkowskie 
przeprowadzają pełną ocenę aspektu wydalenia w kontekście dorobku prawnego dotyczącego 
powrotów w trakcie procedury azylowej lub przy podejmowaniu decyzji o odmowie lub 
zakończeniu legalnego pobytu. Powyższe powinno zatem stanowić warunek wstępny 
dopuszczenia rozstrzygania wyłącznie na poziomie jednej instancji.

Poprawka 209
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, powinno być rozpatrywane 
tylko przez jedną instancję sądową, 
ponieważ w takim przypadku 
indywidualna sytuacja obywatela państwa 
trzeciego została już zbadana i ustalona 
przez organ sądowy w ramach procedury 
azylowej.

(17) Aby ułatwić funkcjonowanie 
sądów i uniknąć stosowania procedur 
spowalniających w celu utrudnienia 
powrotów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu poszanowania prawa do 
skutecznego środka odwoławczego, 
państwa członkowskie powinny 
przewidzieć, że – tam gdzie to możliwe – 
odwołania od decyzji nakazującej powrót 
są rozpatrywane tylko przez jedną 
instancję sądową.

Or. fr

Poprawka 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w oparciu o decyzję o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, która była już 
przedmiotem skutecznego środka 
zaskarżenia, powinno być rozpatrywane 
tylko przez jedną instancję sądową, 
ponieważ w takim przypadku 
indywidualna sytuacja obywatela państwa 
trzeciego została już zbadana i ustalona 
przez organ sądowy w ramach procedury 
azylowej.

(17) (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka dotycząca składni.
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Poprawka 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Państwa członkowskie mogą 
prowadzić administracyjne procedury 
odwoławcze, zanim nastąpi złożenie 
odwołania w sądzie, pod warunkiem że 
procedury te nie wpłyną na skuteczność 
procedury powrotu.

Or. fr

Poprawka 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Ustęp 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Organ, który wykonuje funkcje 
sądownicze, powinien zostać uznany za 
organ sądowy, jeżeli został ustanowiony 
na mocy prawa, jest stały, niezawisły i 
bezstronny, prowadzi postępowania 
kontradyktoryjne, ma przymusową 
jurysdykcję, stosuje przepisy prawa i 
oferuje niezbędne gwarancje procesowe.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający jedynie w 
przypadkach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

Poprawka 214
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający jedynie w 
przypadkach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement.

(18) Skutek decyzji nakazującej powrót 
powinien zostać automatycznie 
zawieszony na czas wniesienia odwołania 
od takiej decyzji do sądu pierwszej 
instancji i, o ile odwołanie zostało złożone 
w ustalonym terminie, na czas jego 
rozpoznawania oraz do czasu 
zawiadomienia wnioskodawcy o 
orzeczeniu w przedmiocie odwołania, w 
szczególności w przypadkach, w których 
istnieje ryzyko naruszenia zasady non-
refoulement. Odwołanie od decyzji 
nakazującej powrót powinno mieć 
automatyczny skutek zawieszający, w tym 
w przypadku, gdy toczą się postępowania 
w sprawach karnych, tak aby zapewnić 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
zarówno ofiarom, jak i podejrzanym.

Or. en

Poprawka 215
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Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający jedynie w 
przypadkach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement.

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający jedynie w 
przypadkach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. 
Odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy 
wnoszący odwołanie w oczekiwaniu na 
wynik postępowania odwoławczego 
dobrowolnie poddał się środkowi 
detencyjnemu.

Or. nl

Uzasadnienie

Zastosowanie środka detencyjnego w toku postępowania odwoławczego zapobiega składaniu 
odwołań wyłącznie w celu przedłużenia postępowania azylowego i/lub ucieczki.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający jedynie w 
przypadkach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement.

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno zawsze mieć 
automatyczny skutek zawieszający, z 
wyłączeniem przypadków, w których 
organy sądowe przeprowadziły pełną 
ocenę zasady non-refoulement i stwierdziły 
brak ryzyka jej naruszenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę nieodwracalność naruszeń praw podstawowych w trakcie powrotu i po 
powrocie, odwołania zawsze powinny mieć skutek zawieszający. W przeciwnym razie 
skuteczny środek odwoławczy nie będzie istniał. Ponadto logika zawarta we wniosku Komisji 
niepotrzebnie obciążyłaby władze państw członkowskich, ponieważ potrzeba zastosowania 
skutku zawieszającego wymagałaby indywidualnej i odrębnej oceny.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający jedynie w 
przypadkach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement.

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót zawsze ma automatyczny skutek 
zawieszający.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana z art. 16. Skutek zawieszający to jedyna gwarancja dostępu 
do skutecznego środka odwoławczego.

Poprawka 218
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający jedynie w 
przypadkach, w których istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement.

(18) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót nie powinno mieć automatycznego 
skutku zawieszającego.

Or. fr
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Poprawka 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 
podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

(19) Państwa członkowskie powinny 
mieć jednakże możliwość tymczasowego 
zawieszenia wykonania decyzji 
nakazującej powrót, gdy okaże się to 
konieczne.

Or. fr

Poprawka 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego.
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podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 
podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

(19) Organy sądowe, na wniosek danego 
obywatela państwa trzeciego albo z urzędu, 
powinny mieć możliwość zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót 
w indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny być podejmowane bez 
zbędnej zwłoki.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z art. 16. Kontrsprawozdawczyni pragnie zachować 
brzmienie poprzedniej dyrektywy.

Poprawka 222
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 
podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

(19) Organy sądowe, na wniosek danego 
obywatela państwa trzeciego albo z urzędu, 
powinny mieć możliwość zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy istnieje 
ryzyko naruszenia zasady non-
refoulement oraz z innych względów. 
Takie decyzje powinny być podejmowane 
bez zbędnej zwłoki.

Or. en

Poprawka 223
Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 
podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

(19) W przypadku kolejnej decyzji 
nakazującej powrót, np. w następstwie 
ostatecznego odrzucenia kolejnego 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, w indywidualnych 
przypadkach organy sądowe, jeśli uznają to 
za konieczne, powinny mieć możliwość 
zawieszenia wykonania decyzji 
nakazującej powrót z innych względów, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu. Takie decyzje 
powinny być podejmowane bez zbędnej 
zwłoki.

Or. it
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Uzasadnienie

Prawo do zawieszenia wykonania powinno być zagwarantowane również w przypadku 
wydania kolejnych decyzji nakazujących powrót. Powyższa poprawka jest związana z art. 16.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 
podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

(19) W przypadku, gdy organy sądowe 
przeprowadziły pełną ocenę i stwierdziły 
brak ryzyka naruszenia zasady non-
refoulement, odwołanie od decyzji 
nakazującej powrót nie powinno mieć 
automatycznego skutku zawieszającego. 
Organy sądowe, na wniosek danego 
obywatela państwa trzeciego albo z urzędu, 
powinny mieć możliwość tymczasowego 
zawieszenia wykonania decyzji 
nakazującej powrót w indywidualnych 
przypadkach, gdy okaże się to konieczne z 
innych względów. Takie decyzje powinny 
co do zasady być podejmowane w ciągu 48 
godzin. W przypadkach uzasadnionych 
złożonością sprawy organy sądowe 
powinny podjąć taką decyzję bez zbędnej 
zwłoki.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na nieodwracalność kwestii związanych z prawami podstawowymi w trakcie 
powrotu i po powrocie, odwołania powinny mieć skutek zawieszający, chyba że wyraźnie 
stwierdzono, że nie chodzi o bezwzględny zakaz wydalenia. Organom sądowym należy 
zapewnić niezależność w określaniu, w jakich przypadkach zawieszenie wykonania decyzji 
nakazującej powrót jest konieczne.

Poprawka 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy nie ma ryzyka 
naruszenia zasady non-refoulement, 
odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
nie powinno mieć automatycznego skutku 
zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 
podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

(19) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót nie powinno mieć automatycznego 
skutku zawieszającego. Organy sądowe, na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego albo z urzędu, powinny mieć 
możliwość tymczasowego zawieszenia 
wykonania decyzji nakazującej powrót w 
indywidualnych przypadkach, gdy okaże 
się to konieczne z innych względów. Takie 
decyzje powinny co do zasady być 
podejmowane w ciągu 48 godzin. W 
przypadkach uzasadnionych złożonością 
sprawy organy sądowe powinny podjąć 
taką decyzję bez zbędnej zwłoki.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

Poprawka 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Krajowe stosowanie zasad 
dotyczących przepisów niniejszej 
dyrektywy odnoszących się do odwołań i 
skutku zawieszającego powinno być 
zgodne z prawem do skutecznego środka 
odwoławczego przewidzianego w art. 47 
Karty praw podstawowych.

Or. fr
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Poprawka 227
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-
refoulement oraz skutecznie skorzystano 
ze środka zaskarżenia w ramach 
procedury azylowej przeprowadzonej 
przed wydaniem decyzji nakazującej 
powrót, w stosunku do której wniesiono 
odwołanie, chyba że od tego czasu 
sytuacja obywatela państwa trzeciego 
uległa znacznej zmianie.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-

skreśla się
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refoulement oraz skutecznie skorzystano 
ze środka zaskarżenia w ramach 
procedury azylowej przeprowadzonej 
przed wydaniem decyzji nakazującej 
powrót, w stosunku do której wniesiono 
odwołanie, chyba że od tego czasu 
sytuacja obywatela państwa trzeciego 
uległa znacznej zmianie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z art. 16. Ocena ryzyka naruszenia zasady non-
refoulement nie zawsze jest przeprowadzana. Ponadto procedura azylowa nie jest powiązana 
z procedurą powrotu. Konieczne jest zastosowanie dwóch różnych procedur i zapewnienie 
gwarancji w obu przypadkach.

Poprawka 229
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-refoulement 
oraz skutecznie skorzystano ze środka 
zaskarżenia w ramach procedury azylowej 
przeprowadzonej przed wydaniem decyzji 
nakazującej powrót, w stosunku do której 
wniesiono odwołanie, chyba że od tego 
czasu sytuacja obywatela państwa 
trzeciego uległa znacznej zmianie.

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-refoulement 
lub skutecznie skorzystano ze środka 
zaskarżenia.

Or. nl
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Uzasadnienie

Ocena ryzyka naruszenia zasady non-refoulement przeprowadzana jest na wszystkich etapach 
procedury azylowej. Jeżeli skorzystano ze środka zaskarżenia, ryzyko to zostało już ocenione.

Poprawka 230
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-refoulement 
oraz skutecznie skorzystano ze środka 
zaskarżenia w ramach procedury azylowej 
przeprowadzonej przed wydaniem decyzji 
nakazującej powrót, w stosunku do której 
wniesiono odwołanie, chyba że od tego 
czasu sytuacja obywatela państwa 
trzeciego uległa znacznej zmianie.

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-refoulement 
oraz skutecznie skorzystano ze środka 
zaskarżenia w ramach procedury azylowej 
przeprowadzonej przed wydaniem decyzji 
nakazującej powrót, w stosunku do której 
wniesiono odwołanie.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
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decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-
refoulement oraz skutecznie skorzystano 
ze środka zaskarżenia w ramach procedury 
azylowej przeprowadzonej przed 
wydaniem decyzji nakazującej powrót, w 
stosunku do której wniesiono odwołanie, 
chyba że od tego czasu sytuacja obywatela 
państwa trzeciego uległa znacznej zmianie.

decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy skutecznie skorzystano ze 
środka zaskarżenia w ramach procedury 
azylowej przeprowadzonej przed 
wydaniem decyzji nakazującej powrót, w 
stosunku do której wniesiono odwołanie, 
chyba że od tego czasu sytuacja obywatela 
państwa trzeciego uległa znacznej zmianie.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce ocena 
ryzyka naruszenia zasady non-refoulement 
oraz skutecznie skorzystano ze środka 
zaskarżenia w ramach procedury azylowej 
przeprowadzonej przed wydaniem decyzji 
nakazującej powrót, w stosunku do której 
wniesiono odwołanie, chyba że od tego 
czasu sytuacja obywatela państwa 
trzeciego uległa znacznej zmianie.

(20) Aby zwiększyć skuteczność 
procedur powrotu oraz unikać 
niepotrzebnych opóźnień, bez 
negatywnego wpływu na prawa danych 
obywateli państw trzecich, wykonanie 
decyzji nakazującej powrót nie powinno 
być automatycznie zawieszane w 
przypadku, gdy miała już miejsce pełna 
ocena ryzyka naruszenia zasady non-
refoulement na podstawie prawa 
europejskiego i międzynarodowego oraz 
skutecznie skorzystano ze środka 
zaskarżenia w ramach procedury azylowej 
przeprowadzonej przed wydaniem decyzji 
nakazującej powrót, w stosunku do której 
wniesiono odwołanie, chyba że od tego 
czasu sytuacja obywatela państwa 
trzeciego uległa zmianie.



PE658.738v01-00 78/371 AM\1214327PL.docx

PL

Or. en

Uzasadnienie

Wykonanie decyzji nakazującej powrót można zawiesić wyłącznie w przypadku stwierdzenia 
pełnego zakresu zakazu wydalenia. Wprowadzenie wymogu „znaczącej zmiany” stanowi zbyt 
duże obciążenie dla organów sądowych i stwarza ryzyko, że poszczególne sprawy nie zostaną 
odpowiednio zbadane, co może prowadzić do nieodwracalnych naruszeń zasady non-
refoulement.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy udostępnić, 
na ich wniosek, niezbędną pomoc prawną. 
Ustawodawstwo krajowe powinno określać 
listę przypadków, w jakich pomoc prawną 
należy uznać za niezbędną.

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy 
nieodpłatnie udostępnić niezbędną pomoc 
prawną. Ustawodawstwo krajowe powinno 
określać pomoc prawną.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka związana jest z art. 7. Jest to jeden z najważniejszych elementów dostępu 
do informacji i praw dla obywateli państw trzecich.

Poprawka 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy udostępnić, 
na ich wniosek, niezbędną pomoc prawną. 
Ustawodawstwo krajowe powinno określać 
listę przypadków, w jakich pomoc prawną 
należy uznać za niezbędną.

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy udostępnić, 
na ich wyraźny wniosek, niezbędną pomoc 
prawną. Ustawodawstwo krajowe powinno 
określać listę przypadków, w jakich pomoc 
prawną należy uznać za niezbędną.
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Or. fr

Poprawka 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy udostępnić, 
na ich wniosek, niezbędną pomoc prawną. 
Ustawodawstwo krajowe powinno określać 
listę przypadków, w jakich pomoc prawną 
należy uznać za niezbędną.

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy udostępnić , 
na ich wniosek, niezbędną bezpłatną 
pomoc prawną. Ustawodawstwo krajowe 
powinno określać listę przypadków, w 
jakich pomoc prawną należy uznać za 
niezbędną.

Or. it

Poprawka 236
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy udostępnić, 
na ich wniosek, niezbędną pomoc prawną. 
Ustawodawstwo krajowe powinno określać 
listę przypadków, w jakich pomoc prawną 
należy uznać za niezbędną.

(21) Osobom nieposiadającym 
dostatecznych środków należy 
nieodpłatnie udostępnić niezbędną pomoc 
prawną. Ustawodawstwo krajowe powinno 
określać zasady dostępu do pomocy 
prawnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 40, który dotyczy środków niezbędnych do zapewnienia skutecznego wdrożenia 
przedmiotowej dyrektywy, do art. 7, który przyznaje obywatelom państw trzecich prawo do 
informacji w trakcie procedur powrotu oraz do art. 14, który dotyczy zarządzania powrotami.
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Poprawka 237
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Sytuacja obywateli państw trzecich, 
którzy przebywają nielegalnie, ale nie 
mogą jeszcze zostać wydaleni, powinna 
zostać uregulowana. Ich podstawowe 
warunki bytowe powinny zostać określone 
zgodnie z prawem krajowym. Aby osoby te 
mogły wykazać swą szczególną sytuację w 
przypadku kontroli administracyjnych, 
powinny otrzymywać pisemne 
potwierdzenie swojej sytuacji. Państwa 
członkowskie powinny mieć dużą swobodę 
w ustalaniu formy i formatu takiego 
pisemnego potwierdzenia oraz powinny 
mieć możliwość włączenia go do decyzji 
dotyczących powrotów wydawanych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(22) Wobec obywateli państw trzecich, 
którzy przebywają nielegalnie, ale nie 
mogą jeszcze zostać wydaleni, w 
oczekiwaniu na repatriację należy 
zastosować środek detencyjny, aby można 
było zaspokoić ich podstawowe warunki 
bytowe, a system azylowy mógł być 
realizowany sprawiedliwie i skutecznie.

Or. nl

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z motywem 18, zgodnie z którym wobec osób 
oczekujących na rozpoznanie odwołania należy zastosować środek detencyjny.

Poprawka 238
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Sytuacja obywateli państw trzecich, 
którzy przebywają nielegalnie, ale nie 
mogą jeszcze zostać wydaleni, powinna 
zostać uregulowana. Ich podstawowe 
warunki bytowe powinny zostać określone 
zgodnie z prawem krajowym. Aby osoby te 
mogły wykazać swą szczególną sytuację w 

(22) Sytuacja obywateli państw trzecich 
o nieuregulowanym statusie pobytu 
powinna zostać w każdym przypadku 
uregulowana. Ich odpowiednie i godne 
warunki bytowe powinny zostać określone 
zgodnie z prawem krajowym, a państwa 
członkowskie powinny zbadać możliwość 
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przypadku kontroli administracyjnych, 
powinny otrzymywać pisemne 
potwierdzenie ich sytuacji. Państwa 
członkowskie powinny mieć dużą swobodę 
w ustalaniu formy i formatu tego 
pisemnego potwierdzenia oraz powinny 
mieć możliwość włączenia go do decyzji 
dotyczących powrotów wydawanych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

uregulowania ich pobytu w oparciu o 
istniejące powiązania z państwem 
członkowskim. Aby osoby te mogły 
wykazać swą szczególną sytuację w 
przypadku kontroli administracyjnych, 
powinny otrzymywać pisemne 
potwierdzenie ich sytuacji. Państwa 
członkowskie powinny mieć dużą swobodę 
w ustalaniu formy i formatu tego 
pisemnego potwierdzenia oraz powinny 
mieć możliwość włączenia go do decyzji 
dotyczących powrotów wydawanych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 4.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Sytuacja obywateli państw trzecich, 
którzy przebywają nielegalnie, ale nie 
mogą jeszcze zostać wydaleni, powinna 
zostać uregulowana. Ich podstawowe 
warunki bytowe powinny zostać określone 
zgodnie z prawem krajowym. Aby osoby te 
mogły wykazać swą szczególną sytuację w 
przypadku kontroli administracyjnych, 
powinny otrzymywać pisemne 
potwierdzenie ich sytuacji. Państwa 
członkowskie powinny mieć dużą swobodę 
w ustalaniu formy i formatu tego 
pisemnego potwierdzenia oraz powinny 
mieć możliwość włączenia go do decyzji 
dotyczących powrotów wydawanych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

(22) Sytuacja obywateli państw trzecich, 
których pobyt jest nieuregulowany, ale 
którzy nie mogą jeszcze zostać wydaleni, 
wymaga reakcji. Ich podstawowe warunki 
bytowe powinny zostać określone zgodnie 
z prawem krajowym. Aby osoby te mogły 
wykazać swą szczególną sytuację w 
przypadku kontroli administracyjnych, 
powinny otrzymywać pisemne 
potwierdzenie ich sytuacji. Państwa 
członkowskie powinny mieć dużą swobodę 
w ustalaniu formy i formatu tego 
pisemnego potwierdzenia oraz powinny 
mieć możliwość włączenia go do decyzji 
dotyczących powrotów wydawanych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 240
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Stosowanie środków przymusu 
powinno zostać w sposób wyraźny 
podporządkowane zasadom 
proporcjonalności i skuteczności w 
odniesieniu do zastosowanych środków i 
do zamierzonych celów. Należy ustanowić 
minimalne gwarancje mające 
zastosowanie do powrotu przymusowego, 
biorąc pod uwagę decyzję Rady 
2004/573/WE13. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość korzystania z 
różnych możliwości nadzorowania 
powrotu przymusowego.

(23) Stosowanie środków przymusu 
powinno być zakazane. Jeśli państwo 
członkowskie przewiduje takie środki, 
powinny one zostać jednoznacznie 
powiązane z zasadami proporcjonalności i 
konieczności.

_________________
13 Decyzja Rady 2004/573/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji 
wspólnych lotów w celu wydalenia z 
terytorium dwóch lub więcej państw 
członkowskich, obywateli państw trzecich, 
którzy podlegają indywidualnemu 
nakazowi wydalenia (Dz.U. L 261 
z 6.8.2004, s. 28).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawkami do motywu 4.

Poprawka 241
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Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Skutkom krajowych środków w 
zakresie powrotów należy nadać wymiar 
europejski poprzez wprowadzenie zakazu 
wjazdu wskutek którego zabroniony byłby 
wjazd i pobyt na terytorium wszystkich 
państw członkowskich. Okres 
obowiązywania tego zakazu wjazdu należy 
określić z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego 
przypadku okoliczności i nie powinien on 
zwykle przekraczać pięciu lat. W tym 
kontekście, należy w sposób szczególny 
uwzględniać fakt, że wobec danego 
obywatela państwa trzeciego wydano już 
więcej niż jedną decyzję nakazującą 
powrót lub o wykonaniu wydalenia, lub 
fakt, że wjechał on na terytorium państwa 
członkowskiego w okresie obowiązywania 
zakazu wjazdu.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawkami do motywu 4.

Poprawka 242
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Skutkom krajowych środków w 
zakresie powrotów należy nadać wymiar 
europejski poprzez wprowadzenie zakazu 
wjazdu wskutek którego zabroniony byłby 
wjazd i pobyt na terytorium wszystkich 
państw członkowskich. Okres 

(24) Skutkom krajowych środków w 
zakresie powrotów należy nadać wymiar 
europejski poprzez wprowadzenie zakazu 
wjazdu wskutek którego zabroniony byłby 
wjazd i pobyt na terytorium wszystkich 
państw członkowskich. Okres 
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obowiązywania tego zakazu wjazdu należy 
określić z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i nie powinien on zwykle 
przekraczać pięciu lat. W tym kontekście, 
należy w sposób szczególny uwzględniać 
fakt, że wobec danego obywatela państwa 
trzeciego wydano już więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót lub o 
wykonaniu wydalenia, lub fakt, że wjechał 
on na terytorium państwa członkowskiego 
w okresie obowiązywania zakazu wjazdu.

obowiązywania tego zakazu wjazdu należy 
określić z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i powinien on wynosić co 
najmniej 20 lat. W tym kontekście, należy 
w sposób szczególny uwzględniać 
okoliczności o charakterze obciążającym, 
tj. fakt, że wobec danego obywatela 
państwa trzeciego wydano już więcej niż 
jedną decyzję nakazującą powrót lub o 
wykonaniu wydalenia, lub fakt, że wjechał 
on na terytorium państwa członkowskiego 
w okresie obowiązywania zakazu wjazdu.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka powiązana jest z motywem 14 dotyczącym reintegracji obywateli państw 
trzecich. Uniemożliwienie podjęcia drugiej lub trzeciej próby w krótkim czasie wspiera 
reintegrację.

Poprawka 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Skutkom krajowych środków w 
zakresie powrotów należy nadać wymiar 
europejski poprzez wprowadzenie zakazu 
wjazdu wskutek którego zabroniony byłby 
wjazd i pobyt na terytorium wszystkich 
państw członkowskich. Okres 
obowiązywania tego zakazu wjazdu należy 
określić z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i nie powinien on zwykle 
przekraczać pięciu lat. W tym kontekście 
należy w sposób szczególny uwzględniać 
fakt, że wobec danego obywatela państwa 
trzeciego wydano już więcej niż jedną 
decyzję nakazującą powrót lub o 
wykonaniu wydalenia, lub fakt, że wjechał 
on na terytorium państwa członkowskiego 

(24) Skutkom krajowych środków w 
zakresie powrotów należy nadać wymiar 
europejski poprzez wprowadzenie zakazu 
wjazdu wskutek którego zabroniony byłby 
wjazd i pobyt na terytorium wszystkich 
państw członkowskich. Okres 
obowiązywania tego zakazu wjazdu należy 
określić z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i nie powinien on zwykle 
przekraczać dziesięciu lat. W tym 
kontekście należy w sposób szczególny 
uwzględniać fakt, że wobec danego 
obywatela państwa trzeciego wydano już 
więcej niż jedną decyzję nakazującą 
powrót lub o wykonaniu wydalenia, lub 
fakt, że wjechał on na terytorium państwa 
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w okresie obowiązywania zakazu wjazdu. członkowskiego w okresie obowiązywania 
zakazu wjazdu.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z poprawki 1, której celem jest ustanowienie bardziej 
zrównoważonej europejskiej polityki migracyjnej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W przypadku wykrycia w trakcie 
kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, właściwe może 
być wydanie zakazu wjazdu, aby zapobiec 
jego ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. 
W uzasadnionych przypadkach, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
właściwy organ może wydać zakaz wjazdu 
bez wydawania decyzji nakazującej 
powrót, aby uniknąć opóźnienia wyjazdu 
danego obywatela państwa trzeciego.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Kontrsprawozdawczyni nie dostrzega zasadności tej poprawki. Wydaje się, że karanie osób, 
które dobrowolnie opuszczają UE, przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego.  Ma to 
związek z poprawką do art. 13.

Poprawka 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W przypadku wykrycia w trakcie 
kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, właściwe może 
być wydanie zakazu wjazdu, aby zapobiec 
jego ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. 
W uzasadnionych przypadkach, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
właściwy organ może wydać zakaz wjazdu 
bez wydawania decyzji nakazującej 
powrót, aby uniknąć opóźnienia wyjazdu 
danego obywatela państwa trzeciego.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Taki potencjalny zakaz wjazdu mógłby osłabić chęć obywateli państw trzecich o 
nieuregulowanym statusie do dobrowolnego wyjazdu. W rzeczywistości mogą być oni mniej 
skłonni do wyjazdu, jeśli wiedzą, że istnieje ryzyko zakazu wjazdu, ze wszystkimi jego 
konsekwencjami.

Poprawka 246
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W przypadku wykrycia w trakcie 
kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, właściwe może 
być wydanie zakazu wjazdu, aby zapobiec 
jego ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. 
W uzasadnionych przypadkach, po 

(25) Zakazy wjazdu nie powinny być 
nigdy wydawane wyłącznie z powodu 
nieuregulowanego pobytu osoby.
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przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
właściwy organ może wydać zakaz wjazdu 
bez wydawania decyzji nakazującej 
powrót, aby uniknąć opóźnienia wyjazdu 
danego obywatela państwa trzeciego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W przypadku wykrycia w trakcie 
kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, właściwe może 
być wydanie zakazu wjazdu, aby zapobiec 
jego ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. W 
uzasadnionych przypadkach, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
właściwy organ może wydać zakaz wjazdu 
bez wydawania decyzji nakazującej 
powrót, aby uniknąć opóźnienia wyjazdu 
danego obywatela państwa trzeciego.

(25) W przypadku wykrycia w trakcie 
kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, należy wydać 
zakaz wjazdu, aby zapobiec jego 
ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. 
Właściwy organ wydaje zakaz wjazdu bez 
wydawania decyzji nakazującej powrót, 
aby uniknąć opóźnienia wyjazdu danego 
obywatela państwa trzeciego.

Or. fr

Poprawka 248
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W przypadku wykrycia w trakcie (25) W przypadku wykrycia w trakcie 
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kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, właściwe może 
być wydanie zakazu wjazdu, aby zapobiec 
jego ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. W 
uzasadnionych przypadkach, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny 
oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
właściwy organ może wydać zakaz wjazdu 
bez wydawania decyzji nakazującej 
powrót, aby uniknąć opóźnienia wyjazdu 
danego obywatela państwa trzeciego.

kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, właściwe może 
być wydanie zakazu wjazdu, aby zapobiec 
jego ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. W 
uzasadnionych przypadkach właściwy 
organ może wydać zakaz wjazdu bez 
wydawania decyzji nakazującej powrót, 
aby uniknąć opóźnienia wyjazdu danego 
obywatela państwa trzeciego.

Or. fr

Poprawka 249
Milan Uhrík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W przypadku wykrycia w trakcie 
kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, właściwe może 
być wydanie zakazu wjazdu, aby zapobiec 
jego ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. W 
uzasadnionych przypadkach, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny oraz 
zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
właściwy organ może wydać zakaz wjazdu 
bez wydawania decyzji nakazującej 
powrót, aby uniknąć opóźnienia wyjazdu 
danego obywatela państwa trzeciego.

(25) W przypadku wykrycia w trakcie 
kontroli wyjazdowej na granicach 
zewnętrznych, że dany obywatel państwa 
trzeciego przebywał na terenie państw 
członkowskich nielegalnie, wydany 
zostanie zakaz wjazdu, aby zapobiec 
ponownemu wjazdowi, a tym samym 
ograniczyć ryzyko nielegalnej imigracji. W 
uzasadnionych przypadkach, po 
przeprowadzeniu indywidualnej oceny oraz 
zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
właściwy organ może wydać zakaz wjazdu 
bez wydawania decyzji nakazującej 
powrót, aby uniknąć opóźnienia wyjazdu 
danego obywatela państwa trzeciego.

Or. sk

Poprawka 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Stosowanie środków detencyjnych 
w celu wydalenia należy uzależnić od tego, 
czy jest ono proporcjonalne w odniesieniu 
do zastosowanych środków i zakładanych 
celów. Zastosowanie środka detencyjnego 
jest uzasadnione tylko w celu 
przygotowania powrotu lub wykonania 
wydalenia oraz jeśli zastosowanie 
łagodniejszych środków przymusu byłoby 
niewystarczające.

(27) Stosowanie środków detencyjnych 
w celu wydalenia powinno być traktowane 
jako środek ostateczny i należy je 
uzależnić od tego, czy jest ono 
proporcjonalne w odniesieniu do 
zastosowanych środków i zakładanych 
celów. W pierwszej kolejności należy 
zastosować środki detencyjne inne niż 
aresztowanie. Nigdy nie należy stosować 
środków detencyjnych wobec małoletnich 
bez opieki lub rodzin z małoletnimi. 
Zastosowanie środka detencyjnego jest 
uzasadnione tylko w celu przygotowania 
powrotu lub wykonania wydalenia oraz 
jeśli zastosowanie łagodniejszych środków 
przymusu byłoby niewystarczające.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 28, 29 i 30 oraz art. 18, 19 i 20 niniejszej dyrektywy.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Stosowanie środków detencyjnych 
w celu wydalenia należy uzależnić od tego, 
czy jest ono proporcjonalne w odniesieniu 
do zastosowanych środków i zakładanych 
celów. Zastosowanie środka detencyjnego 
jest uzasadnione tylko w celu 
przygotowania powrotu lub wykonania 
wydalenia oraz jeśli zastosowanie 

(27) Stosowanie środków detencyjnych 
w celu wydalenia należy uzależnić od tego, 
czy jest ono proporcjonalne w odniesieniu 
do zastosowanych środków i zakładanych 
celów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że 
osoby, które mają być wydalone 
przebywają nielegalnie na terytorium 
danego państwa członkowskiego, 
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łagodniejszych środków przymusu byłoby 
niewystarczające.

zastosowanie środka detencyjnego 
powinno pozostać instrumentem stale 
dostępnym dla tego państwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna, aby zachować spójność ze zmianą punktów w art. 18 ust. 5 oraz w 
art. 22 ust. 7 akapicie drugim.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Stosowanie środków detencyjnych 
w celu wydalenia należy uzależnić od tego, 
czy jest ono proporcjonalne w odniesieniu 
do zastosowanych środków i zakładanych 
celów. Zastosowanie środka detencyjnego 
jest uzasadnione tylko w celu 
przygotowania powrotu lub wykonania 
wydalenia oraz jeśli zastosowanie 
łagodniejszych środków przymusu byłoby 
niewystarczające.

(27) Stosowanie środków detencyjnych 
w celu wydalenia powinno być 
ograniczone, zawsze traktowane jako 
ostateczność i należy je uzależnić od tego, 
czy jest ono proporcjonalne w odniesieniu 
do zastosowanych środków i zakładanych 
celów. Zastosowanie środka detencyjnego 
jest uzasadnione tylko w celu 
przygotowania powrotu lub wykonania 
wydalenia oraz jeśli zastosowanie 
łagodniejszych środków przymusu byłoby 
niewystarczające.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana z art. 18. Stosowanie środków detencyjnych nigdy nie 
powinno być automatyczne, zwłaszcza że udowodniono, że jest ono bardziej szkodliwe i mniej 
skuteczne.

Poprawka 253
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Stosowanie środków detencyjnych 
w celu wydalenia należy uzależnić od tego, 
czy jest ono proporcjonalne w odniesieniu 
do zastosowanych środków i zakładanych 
celów. Zastosowanie środka detencyjnego 
jest uzasadnione tylko w celu 
przygotowania powrotu lub wykonania 
wydalenia oraz jeśli zastosowanie 
łagodniejszych środków przymusu byłoby 
niewystarczające.

(27) Należy unikać pozbawiania 
wolności i w żadnym przypadku nie należy 
stosować tego środka w przestrzeniach 
zamkniętych. Jeśli państwo członkowskie 
zdecyduje się wdrożyć politykę powrotową, 
należy zawsze stosować alternatywy dla 
zastosowania środka detencyjnego, w 
szczególności modele niepolegające na 
pozbawieniu wolności, oparte na 
zaangażowaniu w społeczności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 18, który dotyczy umieszczania w ośrodku detencyjnym oraz do motywu 28.

Poprawka 254
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

(28) W celu zapewnienia, by państwa 
członkowskie decydujące się na wdrożenie 
polityki powrotowej stosowały gwarancje 
dotyczące praw podstawowych, niniejsza 
dyrektywa powinna zobowiązywać te 
państwa członkowskie do zapewnienia 
alternatyw dla zastosowania środka 
detencyjnego oraz do określenia 
wyczerpujących i opartych na prawach 
podstaw dla wyjątkowego zatrzymania 
obywatela państwa trzeciego w ramach 
procedury powrotu i do systematycznego 
wykluczania stosowania zatrzymania w 
zamkniętych przestrzeniach. Środka 
detencyjnego nie należy nigdy stosować 
wobec osób wymagających szczególnego 
traktowania. Środek detencyjny ma 
szczególnie szkodliwy wpływ fizyczny i 
psychologiczny na dzieci, zarówno na 
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dzieci bez opieki i dzieci odłączone od 
rodzin, jak i na dzieci żyjące ze swoimi 
rodzinami, dlatego też nie należy stosować 
takiego środka wobec dzieci ani wobec ich 
rodziców oraz głównych osób zwyczajowo 
sprawujących pieczę nad dzieckiem 
towarzyszących dzieciom. Zatrzymanie 
nigdy nie jest zgodne z dobrem dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 27 i 40 oraz do art. 18.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z 
Deklaracją nowojorską w sprawie 
uchodźców i migrantów z dnia 19 
września 2016 r. wobec dzieci bez opieki 
lub odłączonych od rodzin oraz dzieci z 
rodzinami nie stosuje się środka 
detencyjnego, a państwa członkowskie 
zapewniają odpowiednie rozwiązania 
alternatywne wobec zatrzymania.

Or. en
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Poprawka 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza 
jeśli należy do sieci terrorystycznych lub 
sieci przestępczych popełniających 
poważne przestępstwa. Stosowanie środka 
detencyjnego powinno dotyczyć także 
małoletnich w wieku od 16 do 18 lat, 
którzy wielokrotnie popełniali 
przestępstwa, tym samym udowadniając 
brak woli przestrzegania prawa.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 

(28) Środek detencyjny można 
zastosować po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie.
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obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny mieć obowiązku, lecz możliwość stosowania środków 
detencyjnych. Zastosowanie środka detencyjnego nie powinno stanowić podstawowego 
rozwiązania, ponieważ jest to kosztowne, zarówno dla państw członkowskich, jak i dla 
obywateli państw trzecich, zarówno pod względem finansowym, jak i z punktu widzenia praw 
podstawowych. Ta nowo zaproponowana przez Komisję podstawa nie jest wystarczająco 
szczegółowa i może zostać należycie rozstrzygnięta w ramach obowiązującego prawa karnego 
i administracyjnego.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenia bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki bądź jeżeli dany obywatel 
państwa trzeciego stanowi zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych absolutnie nie 
udowodniono, że im dłużej trwa zatrzymanie, tym wskaźniki efektywności powrotów są 
wyższe. Niniejsza poprawka powiązana jest z art. 18.
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Poprawka 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenia bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy bądź jeżeli dany obywatel 
państwa trzeciego stanowi zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.

Or. it

Poprawka 260
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować każdorazowo, pod warunkiem 
przeprowadzenia indywidualnej oceny, 
jeżeli istnieje ryzyko ucieczki, jeżeli 
obywatel państwa trzeciego unika 
przygotowań do powrotu lub wydalenia lub 
utrudnia przygotowania do powrotu lub 
wydalenie bądź jeżeli dany obywatel 
państwa trzeciego stanowi zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować jeżeli istnieje ryzyko ucieczki, 
jeżeli obywatel państwa trzeciego nie 
współpracuje na wszystkich etapach 
procedury wydalenia, unika przygotowań 
do powrotu lub wydalenia lub utrudnia 
przygotowania do powrotu lub wydalenie 
bądź jeżeli dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak granic państwowych w strefie Schengen powoduje, że konieczne jest zastosowanie 
obowiązkowego środka detencyjnego wobec obywateli państw trzecich, którzy nie w pełni 
współpracują, tak aby uniknąć niedozwolonego wtórnego przemieszczania się do innych 
państw członkowskich oraz zwiększać skuteczność decyzji nakazujących powrót. 
Uświadomienie osobom planujących nielegalną imigrację, że będą systematycznie 
zatrzymywani ma być także środkiem odstraszającym i zniechęcającym ich do takich działań.

Poprawka 262
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środek detencyjny należy 
zastosować, po przeprowadzeniu 
indywidualnej oceny, jeżeli istnieje ryzyko 
ucieczki, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
unika przygotowań do powrotu lub 
wydalenia lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub wydalenie bądź jeżeli dany 

(28) Środek detencyjny powinien 
stanowić opcję podstawową szczególnie, 
jeżeli istnieje ryzyko ucieczki, jeżeli 
obywatel państwa trzeciego unika 
przygotowań do powrotu lub wydalenia lub 
utrudnia przygotowania do powrotu lub 
wydalenie bądź jeżeli dany obywatel 
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obywatel państwa trzeciego stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

państwa trzeciego stanowi zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Zatrzymanie powinno być regułą, a reguła ta powinna być stosowana w szczególności, gdy 
dana osoba nie jest skłonna do współpracy.

Poprawka 263
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) W celu zwalczania handlu dziećmi 
i ich bezprawnego uznawania, w 
przypadku gdy prawo krajowe przewiduje 
zastosowanie środka detencyjnego wobec 
małoletnich, samo dobro dziecka nie może 
uzasadniać powstrzymania się od 
zatrzymania owego dziecka, jego rodziny 
lub otoczenia.

Or. fr

Poprawka 264
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych 
państwach członkowskich jest 
niewystarczający do zapewnienia 
realizacji powrotu, należy ustanowić 
maksymalny okres zatrzymania wynoszący 

(29) Z uwagi na to, że decyzję o 
zastosowaniu środka detencyjnego może 
wydać organ administracyjny lub sądowy i 
że taka decyzja może być uzasadniona 
wyłącznie w przypadku, gdy indywidualna 
ocena wykaże istnienie opartego na 
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od trzech do sześciu miesięcy – z 
możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 
dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu, bez uszczerbku dla 
ustanowionych gwarancji mających 
zapewnić, by środek detencyjny był 
stosowany jedynie w razie konieczności, w 
proporcjonalny sposób i tylko tak długo, 
jak długo trwają przygotowania do 
wydalenia.

dowodach ryzyka ucieczki, organ sądowy 
powinien przeprowadzić, w rozsądnym 
terminie, okresowe kontrole sądowe 
konieczności i proporcjonalności 
zatrzymania obywatela państwa trzeciego 
w każdym poszczególnym przypadku. 
Maksymalny okres zatrzymania powinien 
wynosić dwa tygodnie, z możliwością 
przedłużenia, jednak nie więcej niż dwa 
razy, o kolejny okres wynoszący do dwóch 
tygodni, jeżeli okaże się to konieczne i 
proporcjonalne w celu pomyślnego 
przeprowadzenia procedury powrotu, bez 
uszczerbku dla ustanowionych gwarancji 
mających zapewnić, by środek detencyjny 
był oparty na prawach i niearbitralny.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych 
państwach członkowskich jest 
niewystarczający do zapewnienia 
realizacji powrotu, należy ustanowić 
maksymalny okres zatrzymania wynoszący 
od trzech do sześciu miesięcy – z 
możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 
dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu, bez uszczerbku dla 
ustanowionych gwarancji mających 
zapewnić, by środek detencyjny był 
stosowany jedynie w razie konieczności, w 
proporcjonalny sposób i tylko tak długo, 
jak długo trwają przygotowania do 
wydalenia.

(29) Należy ustanowić maksymalny 
okres zatrzymania wynoszący trzy 
miesiące – z możliwością przedłużenia – w 
celu zagwarantowania, że jest 
wystarczająco dużo czasu na pomyślne 
przeprowadzenie procedury powrotu, bez 
uszczerbku dla ustanowionych gwarancji 
mających zapewnić, by środek detencyjny 
był stosowany jedynie w razie 
konieczności, w proporcjonalny sposób i 
tylko tak długo, jak długo trwają 
przygotowania do wydalenia. Okres ten 
nie może zostać przedłużony, z wyjątkiem 
dwukrotnego przedłużenia na okres do 
trzech miesięcy, w każdym przypadku po 
przeprowadzeniu kontroli sądowej, i 
jedynie w przypadkach, w których, 
niezależnie od wszelkich racjonalnych 
starań ze strony organów państwa 
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członkowskiego, operacja wydalenia 
prawdopodobnie będzie trwała dłużej z 
powodu braku współpracy ze strony 
danego obywatela państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wykazały różne źródła, w tym ocena skutków przeprowadzona przez PE, coraz dłuższe 
okresy detencji w ograniczonym stopniu wpływają na skuteczność powrotów. W obliczu 
poważnego ryzyka naruszenia praw człowieka, środki detencyjne można nakładać na dłuższy 
okres, lecz wyłącznie w przypadku, gdy towarzyszy im stała kontrola sądowa.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do sześciu miesięcy – 
z możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 
dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu, bez uszczerbku dla 
ustanowionych gwarancji mających 
zapewnić, by środek detencyjny był 
stosowany jedynie w razie konieczności, w 
proporcjonalny sposób i tylko tak długo, 
jak długo trwają przygotowania do 
wydalenia.

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do sześciu miesięcy – 
z możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 
dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna, aby zachować spójność ze zmianą punktów w art. 18 ust. 5 oraz w 
art. 22 ust. 7 akapicie drugim.
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Poprawka 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do sześciu miesięcy – 
z możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 
dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu, bez uszczerbku dla 
ustanowionych gwarancji mających 
zapewnić, by środek detencyjny był 
stosowany jedynie w razie konieczności, w 
proporcjonalny sposób i tylko tak długo, 
jak długo trwają przygotowania do 
wydalenia.

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do sześciu miesięcy – 
z możliwością jednokrotnego przedłużenia 
na maksymalny okres kolejnych 6 
miesięcy – w celu zagwarantowania, że jest 
wystarczająco dużo czasu na pomyślne 
przeprowadzenie procedury powrotu, bez 
uszczerbku dla ustanowionych gwarancji 
mających zapewnić, by środek detencyjny 
był stosowany jedynie w razie 
konieczności, w proporcjonalny sposób i 
tylko tak długo, jak długo trwają 
przygotowania do wydalenia.

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych 
państwach członkowskich jest 
niewystarczający do zapewnienia 
realizacji powrotu, należy ustanowić 
maksymalny okres zatrzymania wynoszący 
od trzech do sześciu miesięcy – z 
możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 

(29) Maksymalny okres zatrzymania 
powinien wynosić dwa miesiące – z 
możliwością przedłużenia nie więcej niż 
dwa razy, czyli maksymalnie do sześciu 
miesięcy – w celu zagwarantowania, że jest 
wystarczająco dużo czasu na pomyślne 
przeprowadzenie procedury powrotu, bez 
uszczerbku dla ustanowionych gwarancji 
mających zapewnić, by środek detencyjny 
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dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu, bez uszczerbku dla 
ustanowionych gwarancji mających 
zapewnić, by środek detencyjny był 
stosowany jedynie w razie konieczności, w 
proporcjonalny sposób i tylko tak długo, 
jak długo trwają przygotowania do 
wydalenia.

był stosowany jedynie w razie 
konieczności, w proporcjonalny sposób i 
tylko tak długo, jak długo trwają 
przygotowania do wydalenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych absolutnie nie 
udowodniono, że im dłużej trwa zatrzymanie, tym wskaźniki efektywności powrotów są 
wyższe. Niniejsza poprawka powiązana jest z art. 18.

Poprawka 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do sześciu miesięcy – 
z możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 
dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu, bez uszczerbku dla 
ustanowionych gwarancji mających 
zapewnić, by środek detencyjny był 
stosowany jedynie w razie konieczności, w 
proporcjonalny sposób i tylko tak długo, 
jak długo trwają przygotowania do 
wydalenia.

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do dwunastu 
miesięcy – z możliwością przedłużenia – w 
celu zagwarantowania, że jest 
wystarczająco dużo czasu na pomyślne 
przeprowadzenie procedury powrotu, bez 
uszczerbku dla ustanowionych gwarancji 
mających zapewnić, by środek detencyjny 
był stosowany jedynie w razie 
konieczności, w proporcjonalny sposób i 
tylko tak długo, jak długo trwają 
przygotowania do wydalenia.

Or. en

Poprawka 270
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do sześciu miesięcy – 
z możliwością przedłużenia – w celu 
zagwarantowania, że jest wystarczająco 
dużo czasu na pomyślne przeprowadzenie 
procedury powrotu, bez uszczerbku dla 
ustanowionych gwarancji mających 
zapewnić, by środek detencyjny był 
stosowany jedynie w razie konieczności, w 
proporcjonalny sposób i tylko tak długo, 
jak długo trwają przygotowania do 
wydalenia.

(29) Z uwagi na to, że maksymalny 
okres zatrzymania w niektórych państwach 
członkowskich jest niewystarczający do 
zapewnienia realizacji powrotu, należy 
ustanowić maksymalny okres zatrzymania 
wynoszący od trzech do dwunastu 
miesięcy – z możliwością przedłużenia – w 
celu zagwarantowania, że jest 
wystarczająco dużo czasu na pomyślne 
przeprowadzenie procedury powrotu, bez 
uszczerbku dla ustanowionych gwarancji 
mających zapewnić, by środek detencyjny 
był stosowany jedynie w razie 
konieczności, w proporcjonalny sposób i 
tylko tak długo, jak długo trwają 
przygotowania do wydalenia.

Or. fr

Poprawka 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W przypadku gdy nakaz 
zatrzymania obywatela państwa trzeciego 
został wydany w procedurze 
administracyjnej, sąd odpowiedzialny za 
ocenę legalności tej decyzji może 
uwzględnić wszystkie odnośne fakty, 
dowody i uwagi zgłoszone mu przez 
strony.

Or. fr
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Poprawka 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
ustanawiania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji oraz kar, w tym kary pozbawienia 
wolności, w związku z naruszeniem 
przepisów migracyjnych, pod warunkiem, 
że takie kary są zgodne z celami niniejszej 
dyrektywy, nie naruszają jej stosowania i 
zapewniają pełne poszanowanie praw 
podstawowych.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta nie mieści się w zakresie.

Poprawka 273
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
ustanawiania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji oraz kar, w tym kary pozbawienia 
wolności, w związku z naruszeniem 
przepisów migracyjnych, pod warunkiem, 
że takie kary są zgodne z celami niniejszej 
dyrektywy, nie naruszają jej stosowania i 
zapewniają pełne poszanowanie praw 
podstawowych.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
ustanawiania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających 
sankcji oraz kar, w tym kary pozbawienia 
wolności, w związku z naruszeniem 
przepisów migracyjnych, pod warunkiem, 
że takie kary są zgodne z celami niniejszej 
dyrektywy, nie naruszają jej stosowania i 
zapewniają pełne poszanowanie praw 
podstawowych.

skreśla się

Or. it

Poprawka 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
ustanawiania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających sankcji 
oraz kar, w tym kary pozbawienia 
wolności, w związku z naruszeniem 
przepisów migracyjnych, pod warunkiem, 
że takie kary są zgodne z celami niniejszej 
dyrektywy, nie naruszają jej stosowania i 
zapewniają pełne poszanowanie praw 
podstawowych.

(30) Niniejsza dyrektywa zachęca 
państwa członkowskie do ustanawiania 
skutecznych, proporcjonalnych i 
odstraszających sankcji oraz kar, w tym 
kary pozbawienia wolności, w związku z 
naruszeniem przepisów migracyjnych, w 
szczególności wobec skazanych 
terrorystów, przestępców zaangażowanych 
w przestępczość zorganizowaną oraz 
sprawców poważnych przestępstw, takich 
jak gwałt, pod warunkiem, że takie kary są 
zgodne z celami niniejszej dyrektywy, nie 
naruszają jej stosowania i zapewniają pełne 
poszanowanie praw podstawowych.
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Or. en

Poprawka 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
ustanawiania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających sankcji 
oraz kar, w tym kary pozbawienia 
wolności, w związku z naruszeniem 
przepisów migracyjnych, pod warunkiem, 
że takie kary są zgodne z celami niniejszej 
dyrektywy, nie naruszają jej stosowania i 
zapewniają pełne poszanowanie praw 
podstawowych.

(30) Niniejsza dyrektywa nie skutkuje 
uniemożliwieniem państwom 
członkowskim ustanawiania skutecznych, 
proporcjonalnych i odstraszających sankcji 
oraz kar, w tym kary grzywny i 
pozbawienia wolności, w związku z 
naruszeniem przepisów migracyjnych, pod 
warunkiem, że takie kary są zgodne z 
celami niniejszej dyrektywy, nie naruszają 
jej stosowania i zapewniają pełne 
poszanowanie praw podstawowych.

Or. fr

Poprawka 277
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Obywateli państwa trzeciego, 
których umieszczono w ośrodku 
detencyjnym, należy traktować w sposób 
ludzki i godny, z poszanowaniem ich praw 
podstawowych i zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym. Bez 
uszczerbku dla początkowego zatrzymania 
dokonanego przez organy ścigania, 
regulowanego przez prawo krajowe, 
środek detencyjny powinien być 
stosowany co do zasady w specjalnym 
ośrodku detencyjnym.

(31) Obywateli państwa trzeciego należy 
traktować w sposób ludzki i godny, z 
poszanowaniem ich praw podstawowych i 
zgodnie z prawem międzynarodowym i 
krajowym. Bez uszczerbku dla 
początkowego zatrzymania dokonanego 
przez organy ścigania, regulowanego przez 
prawo krajowe, w czasie, gdy państwa 
członkowskie badają możliwość 
uregulowania ich sytuacji w oparciu o ich 
istniejące powiązania z państwem 
członkowskim, obywatele państw trzecich, 
których sytuacja jest nieuregulowana, 
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powinni co do zasady przebywać w 
ośrodkach otwartych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 4.

Poprawka 278
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Obywateli państwa trzeciego, 
których umieszczono w ośrodku 
detencyjnym, należy traktować w sposób 
ludzki i godny, z poszanowaniem ich praw 
podstawowych i zgodnie z prawem 
międzynarodowym i krajowym. Bez 
uszczerbku dla początkowego zatrzymania 
dokonanego przez organy ścigania, 
regulowanego przez prawo krajowe, środek 
detencyjny powinien być stosowany co do 
zasady w specjalnym ośrodku 
detencyjnym.

(31) Obywateli państwa trzeciego, 
których umieszczono w ośrodku 
detencyjnym, należy równo traktować w 
sposób ludzki i godny we wszystkich 
państwach członkowskich UE, z 
poszanowaniem ich praw podstawowych i 
zgodnie z prawem międzynarodowym i 
krajowym. Bez uszczerbku dla 
początkowego zatrzymania dokonanego 
przez organy ścigania, regulowanego przez 
prawo krajowe, środek detencyjny 
powinien być stosowany co do zasady w 
specjalnym ośrodku detencyjnym.

Or. ro

Poprawka 279
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Prawa dzieci mają zastosowanie do 
spraw z udziałem zarówno dzieci bez 
opieki i dzieci odłączonych od rodzin, jak 
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i dzieci żyjących w rodzinach. W 
przypadku rodzin państwa członkowskie 
powinny chronić prawa każdego dziecka 
w rodzinie oraz jego prawo do życia 
prywatnego i rodzinnego, a także 
przestrzegać tych praw, oraz w pełni 
uwzględniać bezpieczeństwo dziecka 
żyjącego w rodzinie. Należy wdrożyć 
odpowiednie ustalenia dotyczące opieki i 
zakwaterowania, które umożliwią 
dzieciom i rodzinom wspólne życie w 
społecznościach. Nie należy oddzielać 
dzieci od ich rodziców. Aby zapewnić 
zgodność z zasadami jedności rodziny 
i dobra dziecka, członków rodziny nie 
należy rozdzielać, chyba że pozostawanie 
w rodzinie zagrażałoby bezpieczeństwu 
dziecka. Nie powinno nigdy dochodzić do 
przymusowych powrotów dzieci. Dzieciom 
i rodzinom należy przedstawić 
dokumentację wskazującą, że uczestniczą 
w trwającej procedurze i nie podlegają 
zatrzymaniu. Dzieciom i rodzicom należy 
zapewnić dostęp do edukacji, opieki 
zdrowotnej i innych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40. Poprawka ta jest również ściśle związana z zaproponowanymi zmianami 
do art. 12, który dotyczy powrotu i wydalenia małoletnich oraz do art. 20, który dotyczy 
stosowania środka detencyjnego wobec małoletnich i ich rodzin.

Poprawka 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Biorąc pod uwagę fakt, że 
obywatele państwa trzeciego zatrzymani 
do celów wydalenia nie są zatrzymani jako 
osoby podejrzane o działalność 
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przestępczą ani jako osoby skazane w 
postępowaniu karnym, nie należy ich 
umieszczać w pomieszczeniach ze 
zwykłymi więźniami. Oddzielenie od 
zwykłych więźniów można zapewnić 
również poprzez umieszczenie tych 
obywateli państw trzecich w tych 
częściach zakładów karnych, które są 
specjalnie przeznaczone i używane 
wyłącznie do tego celu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z motywu 4 i pozwala podkreślić szczególny charakter obywateli państw 
trzecich o nieuregulowanym statusie. Jest również ściśle powiązana z art. 19 ust. 1.

Poprawka 281
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Obowiązek państw członkowskich 
w zakresie poszanowania i ochrony praw 
dzieci i rodzin może również obejmować 
możliwość ponownego łączenia dzieci i ich 
rodziców lub odwrotnie w państwach 
trzecich spoza Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 282
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31b) Należy wyznaczyć niezależnego i 
wykwalifikowanego opiekuna 
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posiadającego niezbędną wiedzę i 
odpowiednie przeszkolenie, który będzie 
towarzyszył dzieciom bez opieki i dzieciom 
odłączonym od rodzin, aby zapewnić, że 
dobro dziecka jest w pełni uwzględniane. 
W tym celu należy zaangażować opiekuna 
w procedurę poszukiwania trwałego 
rozwiązania dla danego dziecka z 
uwzględnieniem jego dobra.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40. Poprawka ta jest również ściśle związana z zaproponowanymi zmianami 
do art. 12, który dotyczy powrotu i wydalenia małoletnich oraz do art. 20, który dotyczy 
stosowania środka detencyjnego wobec małoletnich i ich rodzin.

Poprawka 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Bez uszczerbku dla możliwości 
niezastosowania niniejszej dyrektywy 
przez państwo członkowskie w odniesieniu 
do przypadków, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), po zastosowaniu procedury 
granicznej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/…  [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], należy zastosować szczególną 
procedurę graniczną w odniesieniu do 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, których 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej został odrzucony w 
ramach danej procedury azylowej na 
granicy, w celu zapewnienia bezpośredniej 
komplementarności między procedurą 
azylową a procedurą powrotu i 
wyeliminowania luk pomiędzy nimi. W 
takich przypadkach konieczne jest 
ustanowienie szczegółowych zasad 

skreśla się



PE658.738v01-00 110/371 AM\1214327PL.docx

PL

mających zagwarantować spójność i 
synergię między tymi dwoma procedurami 
oraz integralność i skuteczność całego 
procesu.

Or. it

Poprawka 284
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Bez uszczerbku dla możliwości 
niezastosowania niniejszej dyrektywy 
przez państwo członkowskie w odniesieniu 
do przypadków, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), po zastosowaniu procedury 
granicznej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], należy zastosować szczególną 
procedurę graniczną w odniesieniu do 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, których 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej został odrzucony w 
ramach danej procedury azylowej na 
granicy, w celu zapewnienia bezpośredniej 
komplementarności między procedurą 
azylową a procedurą powrotu i 
wyeliminowania luk pomiędzy nimi. W 
takich przypadkach konieczne jest 
ustanowienie szczegółowych zasad 
mających zagwarantować spójność i 
synergię między tymi dwoma procedurami 
oraz integralność i skuteczność całego 
procesu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Bez uszczerbku dla możliwości 
niezastosowania niniejszej dyrektywy 
przez państwo członkowskie w odniesieniu 
do przypadków, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), po zastosowaniu procedury 
granicznej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], należy zastosować szczególną 
procedurę graniczną w odniesieniu do 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, których 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej został odrzucony w 
ramach danej procedury azylowej na 
granicy, w celu zapewnienia bezpośredniej 
komplementarności między procedurą 
azylową a procedurą powrotu i 
wyeliminowania luk pomiędzy nimi. W 
takich przypadkach konieczne jest 
ustanowienie szczegółowych zasad 
mających zagwarantować spójność i 
synergię między tymi dwoma procedurami 
oraz integralność i skuteczność całego 
procesu.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanym skreśleniem art. 22 procedura graniczna zaproponowana przez 
Komisję w niniejszej wersji przekształconej dyrektywy nie może być w tym przypadku 
właściwie uregulowana bez uwzględnienia rozporządzenia o procedurze azylowej. 
Dodatkowo, proponowana procedura graniczna przewiduje ograniczone prawa i ryzyko 
podważenia rzeczywistych gwarancji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Bez uszczerbku dla możliwości 
niezastosowania niniejszej dyrektywy 
przez państwo członkowskie w odniesieniu 
do przypadków, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), po zastosowaniu procedury 
granicznej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], należy zastosować szczególną 
procedurę graniczną w odniesieniu do 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, których 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej został odrzucony w 
ramach danej procedury azylowej na 
granicy, w celu zapewnienia bezpośredniej 
komplementarności między procedurą 
azylową a procedurą powrotu i 
wyeliminowania luk pomiędzy nimi. W 
takich przypadkach konieczne jest 
ustanowienie szczegółowych zasad 
mających zagwarantować spójność i 
synergię między tymi dwoma procedurami 
oraz integralność i skuteczność całego 
procesu.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić logiczną zgodność. Przejrzystość i spójność to najlepsze narzędzia 
pozwalające uniknąć łamania praw człowieka. Równoległe zasady, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), są sprzeczne z tym przepisem. Ponadto poprawka ta jest związana z art. 22. Bez 
decyzji w tej kwestii w rozporządzeniu o procedurze azylowej, które kodyfikuje wszystkie 
przepisy dotyczące procedury granicznej, w szczególności gwarancji, praktycznie niemożliwe 
jest wprowadzenie poprawek do art. 22 bez ryzyka naruszenia prawa podstawowych.

Poprawka 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Bez uszczerbku dla możliwości (32) Bez uszczerbku dla możliwości 
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niestosowania przez państwa członkowskie 
niniejszej dyrektywy w przypadkach 
określonych w art. 2 ust. 2 lit. a), w 
przypadku zastosowania procedury 
granicznej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) .../... [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], należy zastosować szczególną 
procedurę graniczną w odniesieniu do 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, których 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej został odrzucony w 
ramach danej procedury azylowej na 
granicy, w celu zapewnienia bezpośredniej 
komplementarności między procedurą 
azylową a procedurą powrotu i 
wyeliminowania luk pomiędzy nimi. W 
takich przypadkach konieczne jest 
ustanowienie szczegółowych zasad 
mających zagwarantować spójność i 
synergię między tymi dwoma procedurami 
oraz integralność i skuteczność całego 
procesu.

niestosowania przez państwa członkowskie 
niniejszej dyrektywy w przypadkach 
określonych w art. 2 ust. 2 lit. a), w 
przypadku zastosowania procedury 
granicznej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) .../... [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], należy zastosować szczególną 
procedurę graniczną w odniesieniu do 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, których 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej został odrzucony w 
ramach danej procedury azylowej na 
granicy, w celu zapewnienia bezpośredniej 
komplementarności między procedurą 
azylową a procedurą powrotu i 
wyeliminowania luk pomiędzy nimi. W 
takich przypadkach konieczne jest 
ustanowienie szczegółowych zasad 
mających zagwarantować spójność i 
synergię między tymi dwoma procedurami 
oraz integralność i skuteczność całego 
procesu. Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość korzystania z 
odpowiednich środków finansowych Unii, 
aby przeprowadzić niezbędne działania w 
kontekście procedury granicznej.

Or. fr

Poprawka 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 

skreśla się
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członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie 
do momentu wyjazdu, co ma zabiec 
ucieczkom.

Or. it

Poprawka 289
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie 
do momentu wyjazdu, co ma zabiec 
ucieczkom.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie 
do momentu wyjazdu, co ma zabiec 
ucieczkom.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanym skreśleniem art. 22 procedura graniczna zaproponowana przez 
Komisję w niniejszej wersji przekształconej dyrektywy nie może być w tym przypadku 
właściwie uregulowana bez uwzględnienia rozporządzenia o procedurze azylowej. 
Dodatkowo, proponowana procedura graniczna przewiduje ograniczone prawa i ryzyko 
podważenia rzeczywistych gwarancji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 

(33) Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy wyznaczać obywatelom państw 
trzecich posiadającym ważne dokumenty 
podróży i współpracującym z właściwymi 
organami państw członkowskich na 
wszystkich etapach procedur powrotu. W 
takim przypadku obywatel państwa 
trzeciego powinien przekazać ważne 
dokumenty podróży właściwemu organowi 
na przechowanie do momentu wyjazdu, co 
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procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie do 
momentu wyjazdu, co ma zabiec 
ucieczkom.

ma zabiec ucieczkom.

Or. en

Poprawka 292
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie do 
momentu wyjazdu, co ma zabiec 
ucieczkom.

(33) W wyjątkowych okolicznościach 
termin dobrowolnego wyjazdu 
można wyznaczać obywatelom państw 
trzecich posiadającym ważne dokumenty 
podróży i współpracującym z właściwymi 
organami państw członkowskich na 
wszystkich etapach procedur powrotu. W 
takim przypadku obywatel państwa 
trzeciego powinien przekazać ważne 
dokumenty podróży właściwemu organowi 
na przechowanie do momentu wyjazdu, co 
ma zabiec ucieczkom.

Or. nl

Uzasadnienie

Zważywszy na całkowite niepowodzenie obecnej polityki dobrowolnych powrotów, powrót 
przymusowy powinien stanowić opcję domyślną.

Poprawka 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie do 
momentu wyjazdu, co ma zabiec 
ucieczkom.

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, procedura ta nie 
powinna stanowić podstawy do 
wyznaczenia terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
można jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie do 
momentu wyjazdu, co ma zabiec 
ucieczkom.

Or. fr

Poprawka 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
należy jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i współpracującym z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. W takim przypadku 
obywatel państwa trzeciego powinien 
przekazać ważne dokumenty podróży 
właściwemu organowi na przechowanie do 
momentu wyjazdu, co ma zabiec 

(33) Z myślą o zapewnieniu 
skutecznych powrotów w kontekście 
procedury granicznej, nie należy 
wyznaczać terminu dobrowolnego 
wyjazdu. Termin dobrowolnego wyjazdu 
można jednak wyznaczać obywatelom 
państw trzecich posiadającym ważne 
dokumenty podróży i w pełni 
współpracującym z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu. W takim 
przypadku obywatel państwa trzeciego 
powinien przekazać ważne dokumenty 
podróży właściwemu organowi na 
przechowanie do momentu wyjazdu, co ma 
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ucieczkom. zabiec ucieczkom.

Or. en

Poprawka 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu szybkiego rozpatrzenia 
sprawy należy wyznaczyć maksymalny 
termin na odwołanie się od decyzji 
nakazującej powrót wydanej w 
następstwie decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która została przyjęta w ramach procedury 
granicznej i stała się prawomocna.

skreśla się

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu szybkiego rozpatrzenia 
sprawy należy wyznaczyć maksymalny 
termin na odwołanie się od decyzji 
nakazującej powrót wydanej w 
następstwie decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która została przyjęta w ramach procedury 
granicznej i stała się prawomocna.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanym skreśleniem art. 22 procedura graniczna zaproponowana przez 
Komisję w niniejszej wersji przekształconej dyrektywy nie może być w tym przypadku 
właściwie uregulowana bez uwzględnienia rozporządzenia o procedurze azylowej. 
Dodatkowo, proponowana procedura graniczna przewiduje ograniczone prawa i ryzyko 
podważenia rzeczywistych gwarancji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 297
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu szybkiego rozpatrzenia 
sprawy należy wyznaczyć maksymalny 
termin na odwołanie się od decyzji 
nakazującej powrót wydanej w 
następstwie decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która została przyjęta w ramach procedury 
granicznej i stała się prawomocna.

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu szybkiego rozpatrzenia 
sprawy należy wyznaczyć maksymalny 
termin na odwołanie się od decyzji 
nakazującej powrót wydanej w 
następstwie decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która została przyjęta w ramach procedury 
granicznej i stała się prawomocna.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana ze skreśleniem art. 22.

Poprawka 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu szybkiego rozpatrzenia 
sprawy należy wyznaczyć maksymalny 
termin na odwołanie się od decyzji 
nakazującej powrót wydanej w następstwie 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która została 
przyjęta w ramach procedury granicznej i 
stała się prawomocna.

(34) W celu szybkiego i skutecznego 
rozpatrzenia sprawy należy wyznaczyć 
maksymalny termin na odwołanie się od 
decyzji nakazującej powrót wydanej w 
następstwie decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która została przyjęta w ramach procedury 
granicznej i stała się prawomocna.

Or. fr

Poprawka 300
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu szybkiego rozpatrzenia 
sprawy należy wyznaczyć maksymalny 
termin na odwołanie się od decyzji 
nakazującej powrót wydanej w następstwie 
decyzji o odrzuceniu wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, która została 
przyjęta w ramach procedury granicznej i 
stała się prawomocna.

(34) W celu szybkiego rozpatrzenia 
sprawy należy wyznaczyć maksymalny 
termin na odwołanie się od decyzji 
nakazującej powrót nie później niż na 
etapie decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej, 
która została przyjęta w ramach procedury 
granicznej.

Or. nl

Uzasadnienie

Od jednego aktu administracyjnego obejmującego zarówno decyzję nakazującą powrót, jak i 
decyzję o odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, przysługiwać powinno 



AM\1214327PL.docx 121/371 PE658.738v01-00

PL

prawo do wniesienia odwołania tylko w jednej instancji. Kwestia „czy decyzja jest ostateczna, 
czy też nie” jest zbędna i wprowadza niejasność w ramach procedury.

Poprawka 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający, jeśli istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, jeśli 
sytuacja danego obywatela państwa 
trzeciego uległa zasadniczej zmianie od 
momentu wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury 
azylowej na granicy lub jeśli nie 
skorzystano skutecznie ze środka 
zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
przyjętej w ramach procedury azylowej na 
granicy.

skreśla się

Or. it

Poprawka 302
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający, jeśli istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, jeśli 
sytuacja danego obywatela państwa 
trzeciego uległa zasadniczej zmianie od 

skreśla się
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momentu wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury 
azylowej na granicy lub jeśli nie 
skorzystano skutecznie ze środka 
zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
przyjętej w ramach procedury azylowej na 
granicy.

Or. nl

Uzasadnienie

Jak stwierdzono wcześniej, decyzja nakazująca powrót i decyzja o odrzuceniu wniosku muszą 
być wydawane w ramach jednego aktu administracyjnego. W związku z tym kluczowe kwestie 
zawarte w tym motywie są zbędne. Znaczenie zasady non-refoulement zostało już 
potwierdzone w wystarczającym stopniu.

Poprawka 303
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający, jeśli istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, jeśli 
sytuacja danego obywatela państwa 
trzeciego uległa zasadniczej zmianie od 
momentu wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury 
azylowej na granicy lub jeśli nie 
skorzystano skutecznie ze środka 
zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
przyjętej w ramach procedury azylowej na 
granicy.

skreśla się

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający, jeśli istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, jeśli 
sytuacja danego obywatela państwa 
trzeciego uległa zasadniczej zmianie od 
momentu wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury 
azylowej na granicy lub jeśli nie 
skorzystano skutecznie ze środka 
zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
przyjętej w ramach procedury azylowej na 
granicy.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana ze skreśleniem art. 22.

Poprawka 305
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający, jeśli istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, jeśli 
sytuacja danego obywatela państwa 
trzeciego uległa zasadniczej zmianie od 
momentu wydania decyzji o odrzuceniu 

skreśla się
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wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury 
azylowej na granicy lub jeśli nie 
skorzystano skutecznie ze środka 
zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
przyjętej w ramach procedury azylowej na 
granicy.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający, jeśli istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, jeśli 
sytuacja danego obywatela państwa 
trzeciego uległa zasadniczej zmianie od 
momentu wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury 
azylowej na granicy lub jeśli nie 
skorzystano skutecznie ze środka 
zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
przyjętej w ramach procedury azylowej na 
granicy.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanym skreśleniem art. 22 procedura graniczna zaproponowana przez 
Komisję w niniejszej wersji przekształconej dyrektywy nie może być w tym przypadku 
właściwie uregulowana bez uwzględnienia rozporządzenia o procedurze azylowej. 
Dodatkowo, proponowana procedura graniczna przewiduje ograniczone prawa i ryzyko 
podważenia rzeczywistych gwarancji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.
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Poprawka 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej powinno mieć automatyczny 
skutek zawieszający, jeśli istnieje ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement, jeśli 
sytuacja danego obywatela państwa 
trzeciego uległa zasadniczej zmianie od 
momentu wydania decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w ramach procedury 
azylowej na granicy lub jeśli nie 
skorzystano skutecznie ze środka 
zaskarżenia w odniesieniu do decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
przyjętej w ramach procedury azylowej na 
granicy.

(35) Odwołanie od decyzji nakazującej 
powrót wydanej w ramach procedury 
granicznej nie powinno mieć 
automatycznego skutku zawieszającego.

Or. fr

Poprawka 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Konieczne i proporcjonalne jest 
zapewnienie, by obywatela państwa 
trzeciego, który był już zatrzymany, gdy 
rozpatrywano jego wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w ramach 
procedury azylowej na granicy, można 
było umieścić w ośrodku detencyjnym w 
celu przygotowania powrotu lub 
wykonania wydalenia, gdy tylko jego 

skreśla się
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wniosek zostanie odrzucony. Aby uniknąć 
sytuacji, w której obywatel państwa 
trzeciego jest automatycznie zwalniany z 
ośrodka detencyjnego i może wjechać na 
terytorium państwa członkowskiego, 
pomimo że odmówiono mu prawa do 
pobytu, czas na wykonanie decyzji 
nakazującej powrót wydanej na granicy 
powinien być ograniczony. Dany obywatel 
państwa trzeciego może zostać zatrzymany 
w ramach procedury granicznej na 
maksymalny okres czterech miesięcy, 
dopóki trwają przygotowania do 
wydalenia i są one wykonywane z należytą 
starannością. Ten okres zatrzymania 
powinien pozostać bez uszczerbku dla 
innych okresów zatrzymania 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Jeżeli wykonanie decyzji nakazującej 
powrót nie było możliwe przed upływem 
wskazanego terminu, można nakazać 
dalsze zatrzymanie obywatela państwa 
trzeciego na mocy innego przepisu 
niniejszej dyrektywy na przewidziany w 
nim czas.

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Konieczne i proporcjonalne jest 
zapewnienie, by obywatela państwa 
trzeciego, który był już zatrzymany, gdy 
rozpatrywano jego wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w ramach 
procedury azylowej na granicy, można 
było umieścić w ośrodku detencyjnym w 
celu przygotowania powrotu lub 
wykonania wydalenia, gdy tylko jego 
wniosek zostanie odrzucony. Aby uniknąć 
sytuacji, w której obywatel państwa 

skreśla się
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trzeciego jest automatycznie zwalniany z 
ośrodka detencyjnego i może wjechać na 
terytorium państwa członkowskiego, 
pomimo że odmówiono mu prawa do 
pobytu, czas na wykonanie decyzji 
nakazującej powrót wydanej na granicy 
powinien być ograniczony. Dany obywatel 
państwa trzeciego może zostać zatrzymany 
w ramach procedury granicznej na 
maksymalny okres czterech miesięcy, 
dopóki trwają przygotowania do 
wydalenia i są one wykonywane z należytą 
starannością. Ten okres zatrzymania 
powinien pozostać bez uszczerbku dla 
innych okresów zatrzymania 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Jeżeli wykonanie decyzji nakazującej 
powrót nie było możliwe przed upływem 
wskazanego terminu, można nakazać 
dalsze zatrzymanie obywatela państwa 
trzeciego na mocy innego przepisu 
niniejszej dyrektywy na przewidziany w 
nim czas.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana ze skreśleniem art. 22.

Poprawka 310
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Konieczne i proporcjonalne jest 
zapewnienie, by obywatela państwa 
trzeciego, który był już zatrzymany, gdy 
rozpatrywano jego wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w ramach 
procedury azylowej na granicy, można 
było umieścić w ośrodku detencyjnym w 
celu przygotowania powrotu lub 
wykonania wydalenia, gdy tylko jego 

skreśla się
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wniosek zostanie odrzucony. Aby uniknąć 
sytuacji, w której obywatel państwa 
trzeciego jest automatycznie zwalniany z 
ośrodka detencyjnego i może wjechać na 
terytorium państwa członkowskiego, 
pomimo że odmówiono mu prawa do 
pobytu, czas na wykonanie decyzji 
nakazującej powrót wydanej na granicy 
powinien być ograniczony. Dany obywatel 
państwa trzeciego może zostać zatrzymany 
w ramach procedury granicznej na 
maksymalny okres czterech miesięcy, 
dopóki trwają przygotowania do 
wydalenia i są one wykonywane z należytą 
starannością. Ten okres zatrzymania 
powinien pozostać bez uszczerbku dla 
innych okresów zatrzymania 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Jeżeli wykonanie decyzji nakazującej 
powrót nie było możliwe przed upływem 
wskazanego terminu, można nakazać 
dalsze zatrzymanie obywatela państwa 
trzeciego na mocy innego przepisu 
niniejszej dyrektywy na przewidziany w 
nim czas.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Konieczne i proporcjonalne jest 
zapewnienie, by obywatela państwa 
trzeciego, który był już zatrzymany, gdy 
rozpatrywano jego wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w ramach 
procedury azylowej na granicy, można 
było umieścić w ośrodku detencyjnym w 
celu przygotowania powrotu lub 
wykonania wydalenia, gdy tylko jego 
wniosek zostanie odrzucony. Aby uniknąć 

skreśla się
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sytuacji, w której obywatel państwa 
trzeciego jest automatycznie zwalniany z 
ośrodka detencyjnego i może wjechać na 
terytorium państwa członkowskiego, 
pomimo że odmówiono mu prawa do 
pobytu, czas na wykonanie decyzji 
nakazującej powrót wydanej na granicy 
powinien być ograniczony. Dany obywatel 
państwa trzeciego może zostać zatrzymany 
w ramach procedury granicznej na 
maksymalny okres czterech miesięcy, 
dopóki trwają przygotowania do 
wydalenia i są one wykonywane z należytą 
starannością. Ten okres zatrzymania 
powinien pozostać bez uszczerbku dla 
innych okresów zatrzymania 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie. 
Jeżeli wykonanie decyzji nakazującej 
powrót nie było możliwe przed upływem 
wskazanego terminu, można nakazać 
dalsze zatrzymanie obywatela państwa 
trzeciego na mocy innego przepisu 
niniejszej dyrektywy na przewidziany w 
nim czas.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z proponowanym skreśleniem art. 22 procedura graniczna zaproponowana przez 
Komisję w niniejszej wersji przekształconej dyrektywy nie może być w tym przypadku 
właściwie uregulowana bez uwzględnienia rozporządzenia o procedurze azylowej. 
Dodatkowo, proponowana procedura graniczna przewiduje ograniczone prawa i ryzyko 
podważenia rzeczywistych gwarancji przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 312
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Państwa członkowskie powinny 
mieć szybki dostęp do informacji o 
decyzjach nakazujących powrót oraz 
zakazach wjazdu wydanych przez inne 

skreśla się
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państwa członkowskie. Dostęp ten 
powinien być zapewniany zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) …/… 14 
[rozporządzenie w sprawie 
wykorzystywania Systemu 
Informacyjnego Schengen do celów 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich] oraz 
rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady15) , 
m.in. aby ułatwić wzajemne uznawanie 
takich decyzji przez właściwe organy na 
podstawie dyrektywy Rady 2001/40/WE16 i 
decyzji Rady 2004/191/WE17.
_________________
14 [Rozporządzenie w sprawie 
wykorzystywania Systemu 
Informacyjnego Schengen do celów 
powrotu nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich] (Dz.U. L …).
15 Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen drugiej 
generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 
28.12.2006, s. 4).
16 Dyrektywa Rady nr 2001/40/WE z dnia 
28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego 
uznawania decyzji o wydalaniu obywateli 
państw trzecich (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, s. 
34).
17 Dyrektywa Rady nr 2001/40/WE z dnia 
28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego 
uznawania decyzji o wydalaniu obywateli 
państw trzecich (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, s. 
34); oraz decyzja Rady 2004/191/WE z 
dnia 23 lutego 2004 r. określająca kryteria 
oraz uzgodnienia praktyczne dotyczące 
rekompensaty dysproporcji finansowych 
wynikających ze stosowania dyrektywy 
2001/40/WE w sprawie wzajemnego 
uznawania decyzji o wydalaniu obywateli 
państw trzecich (Dz.U. L 60 z 27.2.2004, s. 
55).
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Or. en

Poprawka 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Wzajemne uznawanie decyzji 
nakazujących powrót może przyczynić się 
do zapewnienia skuteczniejszej realizacji 
powrotów. Państwa członkowskie powinny 
w tym celu wykorzystywać wszelkie 
dostępne środki współpracy i wymiany 
informacji. Komisja powinna dokonać 
oceny unijnych aktów prawnych 
dotyczących powrotów w celu zapewnienia 
bardziej jednolitego i spójnego 
wykonywania decyzji nakazujących 
powrót i ograniczenia obciążeń 
administracyjnych spoczywających na 
organach krajowych, zwłaszcza w drodze 
wzajemnego uznawania decyzji 
nakazujących powrót, a także powinna 
rozpatrzyć przedłożenie wniosku 
prawodawczego w tym zakresie. 

Or. fr

Poprawka 314
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Ustanowienie systemów 
zarządzania powrotami w państwach 
członkowskich zwiększa skuteczność 
procesu powrotu. Każdy system krajowy 
powinien przekazywać terminowo 
informacje na temat tożsamości i sytuacji 

skreśla się
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prawnej obywatela państwa trzeciego, 
które są istotne dla monitorowania i 
podejmowania działań następczych w 
odniesieniu do indywidualnych 
przypadków. Aby takie krajowe systemy 
zarządzania powrotami mogły skutecznie 
funkcjonować oraz aby znacznie 
ograniczyć obciążenia administracyjne, 
systemy te powinny być powiązane z 
systemem informacyjnym Schengen w 
celu ułatwienia i przyspieszenia 
wprowadzania informacji związanych z 
powrotami, a także z centralnym 
systemem utworzonym przez Europejską 
Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie ESGP].

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Ustanowienie systemów 
zarządzania powrotami w państwach 
członkowskich zwiększa skuteczność 
procesu powrotu. Każdy system krajowy 
powinien przekazywać terminowo 
informacje na temat tożsamości i sytuacji 
prawnej obywatela państwa trzeciego, 
które są istotne dla monitorowania i 
podejmowania działań następczych w 
odniesieniu do indywidualnych 
przypadków. Aby takie krajowe systemy 
zarządzania powrotami mogły skutecznie 
funkcjonować oraz aby znacznie 
ograniczyć obciążenia administracyjne, 
systemy te powinny być powiązane z 
systemem informacyjnym Schengen w celu 
ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania 
informacji związanych z powrotami, a 

(38) Ustanowienie systemów 
zarządzania powrotami w państwach 
członkowskich zwiększa skuteczność 
procesu powrotu. Każdy system krajowy 
powinien przekazywać terminowo 
informacje na temat tożsamości i sytuacji 
prawnej obywatela państwa trzeciego, 
które są istotne dla monitorowania i 
podejmowania działań następczych w 
odniesieniu do indywidualnych 
przypadków. Aby takie krajowe systemy 
zarządzania powrotami mogły skutecznie 
funkcjonować oraz aby znacznie 
ograniczyć obciążenia administracyjne, 
systemy te powinny być powiązane z 
systemem informacyjnym Schengen, z 
systemem Eurodac oraz ze wszelkimi 
bazami danych umożliwiającymi 
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także z centralnym systemem utworzonym 
przez Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie ESGP].

identyfikację obywateli państw trzecich w 
celu ułatwienia i przyspieszenia 
wprowadzania informacji związanych z 
powrotami, a także z centralnym systemem 
utworzonym przez Europejską Agencję 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie ESGP].

Or. fr

Poprawka 316
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Ustanowienie systemów 
zarządzania powrotami w państwach 
członkowskich zwiększa skuteczność 
procesu powrotu. Każdy system krajowy 
powinien przekazywać terminowo 
informacje na temat tożsamości i sytuacji 
prawnej obywatela państwa trzeciego, 
które są istotne dla monitorowania i 
podejmowania działań następczych w 
odniesieniu do indywidualnych 
przypadków. Aby takie krajowe systemy 
zarządzania powrotami mogły skutecznie 
funkcjonować oraz aby znacznie 
ograniczyć obciążenia administracyjne, 
systemy te powinny być powiązane z 
systemem informacyjnym Schengen w celu 
ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania 
informacji związanych z powrotami, a 
także z centralnym systemem utworzonym 
przez Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) …/… 
[rozporządzenie w sprawie ESGP].

(38) Ustanowienie systemów 
zarządzania powrotami w państwach 
członkowskich zwiększa skuteczność 
procesu powrotu. Każdy system krajowy 
powinien przekazywać terminowo 
informacje na temat tożsamości i sytuacji 
prawnej obywatela państwa trzeciego, 
które są istotne dla monitorowania i 
podejmowania działań następczych w 
odniesieniu do indywidualnych 
przypadków. Aby takie krajowe systemy 
zarządzania powrotami mogły skutecznie 
funkcjonować oraz aby znacznie 
ograniczyć obciążenia administracyjne, 
systemy te powinny być powiązane z 
systemem informacyjnym Schengen w celu 
ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania 
informacji związanych z powrotami, z 
centralnym systemem utworzonym przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE).../... [rozporządzenie w sprawie 
ESGP] oraz z innymi właściwymi 
centralnymi systemami informacyjnymi.

Or. en
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Poprawka 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Ustanowienie systemów 
zarządzania powrotami w państwach 
członkowskich zwiększa skuteczność 
procesu powrotu. Każdy system krajowy 
powinien przekazywać terminowo 
informacje na temat tożsamości i sytuacji 
prawnej obywatela państwa trzeciego, 
które są istotne dla monitorowania i 
podejmowania działań następczych w 
odniesieniu do indywidualnych 
przypadków. Aby takie krajowe systemy 
zarządzania powrotami mogły skutecznie 
funkcjonować oraz aby znacznie 
ograniczyć obciążenia administracyjne, 
systemy te powinny być powiązane z 
systemem informacyjnym Schengen w celu 
ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania 
informacji związanych z powrotami, a 
także z centralnym systemem utworzonym 
przez Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) .../... 
[rozporządzenie w sprawie ESGP].

(38) Ustanowienie systemów 
zarządzania powrotami w państwach 
członkowskich zwiększa skuteczność 
procesu powrotu. Każdy system krajowy 
powinien przekazywać terminowo 
wyczerpujące informacje na temat 
tożsamości i sytuacji prawnej obywatela 
państwa trzeciego, które są istotne dla 
monitorowania i podejmowania działań 
następczych w odniesieniu do 
indywidualnych przypadków. Aby takie 
krajowe systemy zarządzania powrotami 
mogły skutecznie funkcjonować oraz aby 
znacznie ograniczyć obciążenia 
administracyjne, systemy te powinny być 
powiązane z systemem informacyjnym 
Schengen w celu ułatwienia i 
przyspieszenia wprowadzania informacji 
związanych z powrotami, a także z 
centralnym systemem utworzonym przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) .../... [rozporządzenie w sprawie 
ESGP].

Or. fr

Poprawka 318
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Jeżeli ocena dobra małoletniego 
wykaże, że powrót nastąpi dla jego dobra, 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
dostępność szczególnych gwarancji 
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dotyczących dzieci odłączonych od rodzin 
lub bez opieki podczas ich powrotu do 
państwa trzeciego. W przypadku 
odnalezienia rodziny państwa 
członkowskie powinny zapewnić, by 
podmioty odpowiedzialne za ochronę 
dziecka oceniły, poprzez odpowiednie 
zarządzanie daną sprawą, czy połączenie 
rodziny służy dobru dziecka, czy rodzina 
chce i jest w stanie przyjąć dziecko i 
zapewnić mu odpowiednią i 
natychmiastową opiekę, a także powinny 
uwzględnić opinie zarówno dziecka, jak i 
rodziny na temat połączenia rodziny. 
Czynności związane z poszukiwaniem 
rodziny powinny wykonywać wyłącznie 
wykwalifikowane podmioty na podstawie 
oceny dobra dziecka, tak aby zapewnić, że 
odnowienie kontaktów nie będzie 
sprzeczne z dobrem dziecka. Jeśli 
poszukiwania skończą się 
niepowodzeniem lub jeśli okaże się, że 
połączenie rodziny nie służy dobru 
dziecka, powrót nie powinien nastąpić.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawkami do motywów 28 i 40. 
Niniejsza poprawka jest również ściśle związana z poprawkami do art. 12 i 20.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38a) Przepisy Unii dotyczące ochrony 
danych mają zastosowanie do każdego 
przetwarzania danych osobowych w 
systemach zarządzania powrotami w 
państwach członkowskich, w tym do 
przekazywania tych danych do 
centralnego systemu prowadzonego przez 
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Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej. Systemy zarządzania 
powrotami powinny być zgodne z 
zasadami legalności, sprawiedliwości i 
przejrzystości; ograniczenia celu; 
minimalizacji danych; dokładności; 
ograniczenia przechowywania; 
integralności i poufności oraz 
odpowiedzialności administratora danych. 
Krajowe systemy zarządzania powrotami 
nie powinny zawierać żadnych informacji 
uzyskanych podczas indywidualnej 
rozmowy przeprowadzonej na podstawie 
art. 15 dyrektywy 2013/32/UE (dyrektywa 
o procedurach azylowych). 

Or. en

Uzasadnienie

Systemy zarządzania powrotami powinny być zgodne z obowiązującymi europejskimi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych. Niniejsza poprawka jest powiązana z art. 14.

Poprawka 320
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Współpraca między 
zainteresowanymi instytucjami 
zaangażowanymi na wszystkich etapach 
procesu powrotu oraz wymiana i 
upowszechnianie najlepszych praktyk , 
m.in. uwzględnienie i regularne 
aktualizowanie „Podręcznika dotyczącego 
powrotów” w celu odzwierciedlenia zmian 
prawnych i politycznych, powinny 
towarzyszyć wprowadzaniu w życie 
niniejszej dyrektywy oraz zapewnić 
europejską wartość dodaną.

(39) Współpraca między suwerennymi 
państwami członkowskimi, współpraca 
między zainteresowanymi instytucjami 
zaangażowanymi na wszystkich etapach 
procesu powrotu oraz wymiana i 
upowszechnianie najlepszych praktyk , 
m.in. uwzględnienie i regularne 
aktualizowanie „Podręcznika dotyczącego 
powrotów” w celu odzwierciedlenia zmian 
prawnych i politycznych, powinny 
towarzyszyć wprowadzaniu w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. nl
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Poprawka 321
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 
wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji], jak również 
pomoc operacyjną zapewnianą przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
ESGP]. Wsparcie takie powinno być 
wykorzystywane w szczególności w celu 
wprowadzania systemów zarządzania 
powrotami i programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej na potrzeby 
wspierania powrotów – oraz, w 
stosownych przypadkach, ponownej 
integracji – obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE.

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego i 
zgodnego z prawami podstawowymi 
wdrożenia niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 
wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji]. Wsparcie takie 
powinno być wykorzystywane w 
szczególności w celu wprowadzania 
odpowiednich programów zarządzania 
sprawami, ochrony osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
środków zapewnienia skutecznej ochrony 
dzieci podczas migracji, jak również 
kobiet w ciąży i ofiar handlu ludźmi, 
udzielania informacji, pomocy prawnej i 
tłumaczenia ustnego, opracowania i 
wdrożenia skutecznych, niepolegających 
na pozbawieniu wolności i opartych na 
zaangażowaniu w społeczności rozwiązań 
stanowiących alternatywę dla 
zastosowania środka detencyjnego, a także 
niezależnych systemów monitorowania 
przymusowych powrotów i programów 
pomocy logistycznej, finansowej i innej 
pomocy rzeczowej lub niefinansowej na 
potrzeby wspierania powrotów – oraz 
ponownej integracji – obywateli państw 
trzecich o nieuregulowanym statusie 
pobytu.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 
wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji], jak również 
pomoc operacyjną zapewnianą przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
ESGP]. Wsparcie takie powinno być 
wykorzystywane w szczególności w celu 
wprowadzania systemów zarządzania 
powrotami i programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej na potrzeby 
wspierania powrotów – oraz, w 
stosownych przypadkach, ponownej 
integracji – obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE.

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 
wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji], jak również 
pomoc operacyjną zapewnianą przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
ESGP]. Wsparcie takie powinno być 
wykorzystywane w szczególności w celu 
wprowadzania systemów zarządzania 
powrotami i programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej na potrzeby 
wspierania powrotów oraz ponownej 
integracji i monitorowania sytuacji 
obywateli państw trzecich o 
nieuregulowanym statusie pobytu po ich 
powrocie.

Or. en

Poprawka 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 



AM\1214327PL.docx 139/371 PE658.738v01-00

PL

wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji], jak również 
pomoc operacyjną zapewnianą przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
ESGP]. Wsparcie takie powinno być 
wykorzystywane w szczególności w celu 
wprowadzania systemów zarządzania 
powrotami i programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej na potrzeby 
wspierania powrotów – oraz, w 
stosownych przypadkach, ponownej 
integracji – obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE.

wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji], jak również 
pomoc operacyjną zapewnianą przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
ESGP]. Wsparcie takie powinno być 
wykorzystywane w szczególności w celu 
wprowadzania systemów zarządzania 
powrotami i programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej na potrzeby 
wspierania trwałych powrotów obywateli 
państw trzecich nielegalnie 
przebywających na terytorium UE.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 
wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji], jak również 
pomoc operacyjną zapewnianą przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
ESGP]. Wsparcie takie powinno być 

(40) Unia zapewnia wsparcie finansowe 
i operacyjne w celu skutecznego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny jak najlepiej 
wykorzystywać dostępne unijne 
instrumenty finansowe, programy i 
projekty w dziedzinie powrotów, w 
szczególności na mocy rozporządzenia 
(UE) …/… [rozporządzenie ustanawiające 
Fundusz Azylu i Migracji], jak również 
pomoc operacyjną zapewnianą przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie w sprawie 
ESGP]. Wsparcie takie powinno być 
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wykorzystywane w szczególności w celu 
wprowadzania systemów zarządzania 
powrotami i programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej na potrzeby 
wspierania powrotów – oraz, w 
stosownych przypadkach, ponownej 
integracji – obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
UE.

wykorzystywane w szczególności w celu 
wprowadzania systemów zarządzania 
powrotami i programów pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej na potrzeby 
wspierania powrotów oraz ponownej 
integracji – obywateli państw trzecich o 
nieuregulowanym statusie pobytu.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 325
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ustanowienie wspólnych zasad 
dotyczących powrotu, wykonania 
wydalenia, stosowania środków przymusu, 
środków detencyjnych i zakazów wjazdu, 
nie może być osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast z uwagi na jego 
rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego 
osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki, zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

(41) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ustanowienie opartych na 
prawach zasad dotyczących powrotu i 
wykonania wydalenia, nie może być 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
wszystkie państwa członkowskie, natomiast 
z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe 
jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki, zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
samym artykule niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co jest konieczne i 
proporcjonalne do osiągnięcia tego celu.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawkami do motywu 4.

Poprawka 326
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić w życie niniejszą dyrektywę 
bez dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne 
lub społeczne, cechy genetyczne, język, 
religię lub światopogląd, przekonania 
polityczne lub inne, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

W szczególności chodzi o to, aby oceniając wniosek o azyl, dane państwo członkowskie 
uwzględniało wszystkie szczególne czynniki dotyczące danej osoby, które mogą stanowić 
podstawę prześladowania w kraju pochodzenia. Nie można zatem wymagać od państw 
członkowskich, by nie uwzględniały aspektów indywidualnych. Zakaz dyskryminacji wynika z 
międzynarodowych konwencji praw człowieka i nie powinien być tu powtarzany.

Poprawka 327
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie z Konwencją Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka z 1989 r., dobro dziecka powinno 
być kwestią nadrzędną dla państw 
członkowskich przy wprowadzaniu w 

(43) Zgodnie z Konwencją Organizacji 
Narodów Zjednoczonych o prawach 
dziecka z 1989 r., dobro dziecka powinno 
być kwestią nadrzędną dla państw 
członkowskich przy wprowadzaniu w 
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życie niniejszej dyrektywy. Zgodnie z 
Europejską Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
prawo do poszanowania życia rodzinnego 
powinno być kwestią nadrzędną dla państw 
członkowskich przy wprowadzaniu w 
życie niniejszej dyrektywy.

życie niniejszej dyrektywy. Zgodnie z 
Europejską Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
prawo do poszanowania życia rodzinnego 
powinno być kwestią nadrzędną dla państw 
członkowskich przy wprowadzaniu w 
życie niniejszej dyrektywy. Jednakże nie 
należy nadużywać tych praw w celu 
obejścia lub osłabienia systemu 
azylowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Nieletni są obecnie wykorzystywani przez rodziny w celu uzyskania pozytywnej odpowiedzi na 
kolejny wniosek o azyl dla rodziny na podstawie prawa do poszanowania życia rodzinnego. 
Takie rozwiązanie naraża małoletnich na wszelkie niebezpieczeństwa związane z podróżą. 
Zatem ścisłe stosowanie prawa do azylu leży również w interesie dzieci, które dzięki temu nie 
są narażane na ryzyko w imieniu swoich rodziców. Niniejsza zmiana jest związana z motywem 
3 dotyczącym potrzeby zapewnienia skutecznych powrotów oraz motywem 4 dotyczącym 
suwerenności państw członkowskich.

Poprawka 328
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Stosowanie niniejszej dyrektywy 
nie narusza zobowiązań wynikających z 
Konwencji genewskiej dotyczącej statusu 
uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., 
zmienionej protokołem nowojorskim z 
dnia 31 stycznia 1967 r.

(44) Stosowanie niniejszej dyrektywy 
nie narusza zobowiązań wynikających z 
Konwencji genewskiej dotyczącej statusu 
uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., 
zmienionej protokołem nowojorskim z 
dnia 31 stycznia 1967 r., Konwencji 
Narodów Zjednoczonych dotyczącej 
statusu bezpaństwowców z 1954 r., 
Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. i 
Konwencji w sprawie zakazu stosowania 
tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Stosowanie niniejszej dyrektywy 
nie narusza zobowiązań wynikających z 
Konwencji genewskiej dotyczącej statusu 
uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., 
zmienionej protokołem nowojorskim z 
dnia 31 stycznia 1967 r.

(44) Stosowanie niniejszej dyrektywy 
nie narusza zobowiązań wynikających z 
Konwencji genewskiej dotyczącej statusu 
uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Protokół nowojorski z dnia 31 stycznia 1967 r., w szczególności jego art. 1 ust. 2, rozszerza 
definicję statusu uchodźcy do takiej liczby osób, która stała się całkowicie nieproporcjonalna. 
Aby zreformować politykę azylową i powrotową Unii Europejskiej w celu dostosowania jej do 
obecnych i przyszłych wyzwań, konieczna jest analiza tego problemu.

Poprawka 330
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
praw podstawowych oraz jest zgodna z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

(45) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodna z 
zasadami uznanymi w szczególności w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej i w europejskiej konwencji 
praw człowieka.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

Poprawka 331
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element kompleksowych 
działań na rzecz zwalczania migracji 
nieuregulowanej oraz ważny powód leżący 
w istotnym interesie publicznym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element kompleksowych 
działań na rzecz zwalczania migracji 
nieuregulowanej oraz ważny powód leżący 
w istotnym interesie publicznym.

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element kompleksowych 
działań na rzecz zwalczania migracji 
nieuregulowanej oraz ważny element 
kompleksowego podejścia do migracji 
łączącego skuteczniejszą kontrolę granic 
zewnętrznych Unii, wzmocnienie działań 
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zewnętrznych i wymiar wewnętrzny.

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element kompleksowych 
działań na rzecz zwalczania migracji 
nieuregulowanej oraz ważny powód leżący 
w istotnym interesie publicznym.

(46) Cel, jakim jest skuteczna i godna 
realizacja powrotów obywateli państw 
trzecich, którzy nie spełniają lub przestali 
spełniać warunki wjazdu, pobytu lub 
zamieszkania na terytorium państw 
członkowskich, zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, stanowi jeden z elementów 
europejskiej polityki migracyjnej.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element kompleksowych 
działań na rzecz zwalczania migracji 
nieuregulowanej oraz ważny powód leżący 
w istotnym interesie publicznym.

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element kompleksowych 
działań na rzecz zwalczania migracji 
nieuregulowanej, opartych na zasadzie 
odstraszania, oraz ważny powód leżący w 
istotnym interesie publicznym.
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Or. fr

Poprawka 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element kompleksowych 
działań na rzecz zwalczania migracji 
nieuregulowanej oraz ważny powód 
leżący w istotnym interesie publicznym.

(46) Cel, jakim jest skuteczna realizacja 
powrotów obywateli państw trzecich, 
którzy nie spełniają lub przestali spełniać 
warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania 
na terytorium państw członkowskich, 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, stanowi 
zasadniczy element polityki migracyjnej 
Unii oraz procesu zwalczania nielegalnej 
imigracji. Stanowi on ważny powód 
leżący w istotnym interesie publicznym.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty muszą 
przetwarzać dane osobowe w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu i skutecznego 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót. Państwa trzecie będące państwami 
powrotu często nie są objęte decyzjami 
stwierdzającymi odpowiedni stopień 
ochrony przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918 lub na podstawie z art. 36 
dyrektywy (UE) 2016/68019, często też nie 

(47) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty muszą 
przetwarzać dane osobowe w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu i skutecznego 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót. Państwa trzecie będące państwami 
powrotu często nie są objęte decyzjami 
stwierdzającymi odpowiedni stopień 
ochrony przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918, często też nie zawierają z Unią 
umów o readmisji ani nie zapewniają w 
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zawierają ani nie zamierzają zawierać z 
Unią umów o readmisji ani w inny sposób 
zapewniać odpowiednich zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 
2016/679 lub w rozumieniu przepisów 
krajowych przyjętych w celu transpozycji 
art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680. Pomimo 
szeroko zakrojonych wysiłków Unii w 
dziedzinie współpracy z głównymi krajami 
pochodzenia nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich zobowiązanych 
do powrotu, nie zawsze można zapewnić, 
by takie państwa trzecie systematycznie 
wypełniały obowiązek readmisji własnych 
obywateli ustanowiony prawem 
międzynarodowym. Umowy o readmisji 
zawarte lub negocjowane przez Unię lub 
państwa członkowskie i przewidujące 
odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu 
do przekazywania danych do państw 
trzecich zgodnie z art. 46 rozporządzenia 
(UE) 2016/679 lub zgodnie z przepisami 
krajowymi przyjętymi w celu transpozycji 
art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680 dotyczą 
ograniczonej liczby takich państw trzecich. 
W sytuacji, w której umowy takie nie 
istnieją, właściwe organy państw 
członkowskich powinny przekazywać dane 
osobowe do celów realizacji operacji 
powrotowych Unii zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 49 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w 
przepisach krajowych przyjętych w celu 
transpozycji art. 38 dyrektywy (UE) 
2016/680.

inny sposób odpowiednich zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 
2016/679. Umowy o readmisji zawarte lub 
negocjowane przez Unię lub państwa 
członkowskie i przewidujące odpowiednie 
zabezpieczenia w odniesieniu do 
przekazywania danych do państw trzecich 
zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 
2016/679 dotyczą ograniczonej liczby 
takich państw trzecich. W sytuacji, w 
której umowy takie nie istnieją, dane 
osobowe nie powinny być przekazywane 
organom państw trzecich.

_________________ _________________
18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca z państwami trzecimi powinna opierać się wyłącznie na oficjalnych i formalnych 
umowach, aby zapewnić kontrolę parlamentarną. Niniejsza poprawka jest powiązana z art. 3.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty muszą 
przetwarzać dane osobowe w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu i skutecznego 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót. Państwa trzecie będące państwami 
powrotu często nie są objęte decyzjami 
stwierdzającymi odpowiedni stopień 
ochrony przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918 lub na podstawie z art. 36 
dyrektywy (UE) 2016/68019, często też nie 
zawierają ani nie zamierzają zawierać z 
Unią umów o readmisji ani w inny sposób 
zapewniać odpowiednich zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 
2016/679 lub w rozumieniu przepisów 

(47) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty muszą 
przetwarzać dane osobowe w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu i skutecznego 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót. Państwa trzecie będące państwami 
powrotu często nie są objęte decyzjami 
stwierdzającymi odpowiedni stopień 
ochrony przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918 lub na podstawie z art. 36 
dyrektywy (UE) 2016/68019, często też nie 
zawierają ani nie zamierzają zawierać z 
Unią umów o readmisji ani w inny sposób 
zapewniać odpowiednich zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 
2016/679 lub w rozumieniu przepisów 
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krajowych przyjętych w celu transpozycji 
art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680. Pomimo 
szeroko zakrojonych wysiłków Unii w 
dziedzinie współpracy z głównymi krajami 
pochodzenia nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich zobowiązanych 
do powrotu, nie zawsze można zapewnić, 
by takie państwa trzecie systematycznie 
wypełniały obowiązek readmisji własnych 
obywateli ustanowiony prawem 
międzynarodowym. Umowy o readmisji 
zawarte lub negocjowane przez Unię lub 
państwa członkowskie i przewidujące 
odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu 
do przekazywania danych do państw 
trzecich zgodnie z art. 46 rozporządzenia 
(UE) 2016/679 lub zgodnie z przepisami 
krajowymi przyjętymi w celu transpozycji 
art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680 dotyczą 
ograniczonej liczby takich państw 
trzecich. W sytuacji, w której umowy takie 
nie istnieją, właściwe organy państw 
członkowskich powinny przekazywać dane 
osobowe do celów realizacji operacji 
powrotowych Unii zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 49 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w 
przepisach krajowych przyjętych w celu 
transpozycji art. 38 dyrektywy (UE) 
2016/680.

krajowych przyjętych w celu transpozycji 
art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680. Unia 
powinna zatem współpracować z 
głównymi krajami pochodzenia obywateli 
państw trzecich o nieuregulowanym 
statusie pobytu zobowiązanych do 
powrotu, aby zapewnić, że takie państwa 
trzecie systematycznie wypełniają 
obowiązek readmisji własnych obywateli 
ustanowiony prawem międzynarodowym. 
Umowy o readmisji powinny być zatem 
zawierane i negocjowane przez Unię i 
przewidywać odpowiednie zabezpieczenia 
w odniesieniu do przekazywania danych 
państwom trzecim zgodnie z art. 46 
rozporządzenia (UE) 2016/679 lub zgodnie 
z przepisami krajowymi transponującymi 
art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
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prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

Or. en

Poprawka 338
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty muszą 
przetwarzać dane osobowe w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu i skutecznego 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót. Państwa trzecie będące państwami 
powrotu często nie są objęte decyzjami 
stwierdzającymi odpowiedni stopień 
ochrony przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918 lub na podstawie z art. 36 
dyrektywy (UE) 2016/680,19, często też nie 
zawierają ani nie zamierzają zawierać z 
Unią umów o readmisji ani w inny sposób 
zapewniać odpowiednich zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 
2016/679 lub w rozumieniu przepisów 
krajowych przyjętych w celu transpozycji 
art. 37 dyrektywy (UE) 2016/680. Pomimo 
szeroko zakrojonych wysiłków Unii w 
dziedzinie współpracy z głównymi krajami 
pochodzenia nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich zobowiązanych 
do powrotu, nie zawsze można zapewnić, 
by takie państwa trzecie systematycznie 
wypełniały obowiązek readmisji własnych 
obywateli ustanowiony prawem 

(47) Przetwarzanie danych osobowych 
przez organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu powinno odbywać się 
zgodnie z art. 8 Karty praw podstawowych 
i rozporządzeniem (UE) 2016/679, w 
szczególności z art. 9 ust. 2 lit. g). 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie proporcjonalności oraz 
istnienia odpowiednich i szczególnych 
środków mających na celu ochronę praw 
podstawowych i interesów osoby, której 
dane dotyczą. Państwa członkowskie 
powinny unikać wszelkich kontaktów z 
krajem pochodzenia osoby ubiegającej się 
o azyl do czasu podjęcia ostatecznej 
decyzji w sprawie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej. Państwa 
trzecie będące państwami powrotu często 
nie są objęte decyzjami stwierdzającymi 
odpowiedni stopień ochrony 
przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918, często też nie zawierają z Unią 
umów o readmisji ani nie zapewniają w 
inny sposób odpowiednich zabezpieczeń w 
rozumieniu art. 46 rozporządzenia (UE) 
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międzynarodowym. Umowy o readmisji 
zawarte lub negocjowane przez Unię lub 
państwa członkowskie i przewidujące 
odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu 
do przekazywania danych do państw 
trzecich zgodnie z art. 46 rozporządzenia 
(UE) 2016/679 lub zgodnie z przepisami 
krajowymi przyjętymi w celu transpozycji 
art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680 dotyczą 
ograniczonej liczby takich państw trzecich. 
W sytuacji, w której umowy takie nie 
istnieją, właściwe organy państw 
członkowskich powinny przekazywać dane 
osobowe do celów realizacji operacji 
powrotowych Unii zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 49 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (UE) 2016/679 lub w 
przepisach krajowych przyjętych w celu 
transpozycji art. 38 dyrektywy (UE) 
2016/680.

2016/679. Umowy o readmisji zawarte lub 
negocjowane przez Unię lub państwa 
członkowskie i przewidujące odpowiednie 
zabezpieczenia w odniesieniu do 
przekazywania danych do państw trzecich 
zgodnie z art. 46 rozporządzenia (UE) 
2016/679 powinny obejmować wiążące 
i wykonalne gwarancje ochrony danych ze 
strony takich państw trzecich. W sytuacji, 
w której umowy takie nie istnieją, 
właściwe organy państw członkowskich 
nie powinny przekazywać danych 
osobowych organom państw trzecich.

_________________ _________________
18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

Or. en



PE658.738v01-00 152/371 AM\1214327PL.docx

PL

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty muszą 
przetwarzać dane osobowe w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu i skutecznego 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót. Państwa trzecie będące państwami 
powrotu często nie są objęte decyzjami 
stwierdzającymi odpowiedni stopień 
ochrony przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918 , lub art. 36 dyrektywy (UE) 
2016/68019 często też nie zawierają ani nie 
zamierzają zawierać z Unią umów o 
readmisji ani w inny sposób zapewniać 
odpowiednich zabezpieczeń w rozumieniu 
art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub 
w rozumieniu przepisów krajowych 
transponujących art. 37 dyrektywy (UE) 
2016/680. Pomimo szeroko zakrojonych 
wysiłków Unii w dziedzinie współpracy z 
głównymi krajami pochodzenia nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
zobowiązanych do powrotu, nie zawsze 
można zapewnić, by takie państwa trzecie 
systematycznie wypełniały obowiązek 
readmisji własnych obywateli ustanowiony 
prawem międzynarodowym. Umowy o 
readmisji zawarte lub negocjowane przez 
Unię lub państwa członkowskie i 
przewidujące odpowiednie zabezpieczenia 
w odniesieniu do przekazywania danych do 
państw trzecich zgodnie z art. 46 
rozporządzenia (UE) 2016/679 lub zgodnie 
z przepisami krajowymi przyjętymi w celu 
transpozycji art. 36 dyrektywy (UE) 
2016/680 dotyczą ograniczonej liczby 

(47) Organy państw członkowskich 
odpowiedzialne za powroty muszą 
przetwarzać dane osobowe w celu 
zapewnienia właściwego wdrażania 
procedur powrotu i skutecznego 
egzekwowania decyzji nakazujących 
powrót. Państwa trzecie będące państwami 
powrotu często nie są objęte decyzjami 
stwierdzającymi odpowiedni stopień 
ochrony przyjmowanymi przez Komisję na 
podstawie art. 45 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67918 , lub art. 36 dyrektywy (UE) 
2016/68019 często też nie zawierają ani nie 
zamierzają zawierać z Unią umów o 
readmisji ani w inny sposób zapewniać 
odpowiednich zabezpieczeń w rozumieniu 
art. 46 rozporządzenia (UE) 2016/679 lub 
w rozumieniu przepisów krajowych 
transponujących art. 37 dyrektywy (UE) 
2016/680. Pomimo szeroko zakrojonych 
wysiłków Unii w dziedzinie współpracy z 
głównymi krajami pochodzenia nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich 
zobowiązanych do powrotu, nie zawsze 
można zapewnić, by takie państwa trzecie 
systematycznie wypełniały obowiązek 
readmisji własnych obywateli ustanowiony 
prawem międzynarodowym. Aby je do 
tego skłonić, należy zastosować politykę 
nacisku dyplomatycznego i 
ekonomicznego. Umowy o readmisji 
zawarte lub negocjowane przez Unię lub 
państwa członkowskie i przewidujące 
odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu 
do przekazywania danych do państw 
trzecich zgodnie z art. 46 rozporządzenia 
(UE) 2016/679 lub zgodnie z przepisami 
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takich państw trzecich. W sytuacji, w 
której umowy takie nie istnieją, właściwe 
organy państw członkowskich powinny 
przekazywać dane osobowe do celów 
realizacji operacji powrotowych Unii 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 
49 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 
2016/679 lub przewidzianymi w 
przepisach krajowych transponujących art. 
38 dyrektywy (UE) 2016/680.

krajowymi przyjętymi w celu transpozycji 
art. 36 dyrektywy (UE) 2016/680 dotyczą 
ograniczonej liczby takich państw trzecich. 
W sytuacji, w której umowy takie nie 
istnieją, właściwe organy państw 
członkowskich powinny przekazywać dane 
osobowe do celów realizacji operacji 
powrotowych Unii zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 49 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (UE) 2016/679 lub 
przewidzianymi w przepisach krajowych 
transponujących art. 38 dyrektywy (UE) 
2016/680.

_________________ _________________
18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s.1).

18 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s.1).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 89).

Or. fr

Poprawka 340
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54



PE658.738v01-00 154/371 AM\1214327PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Zobowiązanie do transpozycji 
niniejszej dyrektywy do prawa krajowego 
powinno być ograniczone do tych 
przepisów, które stanowią merytoryczną 
zmianę w porównaniu z poprzednią 
dyrektywą. Zobowiązanie do transpozycji 
przepisów, które nie uległy zmianie, 
wynika z poprzedniej dyrektywy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 341
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa wspólne 
normy i procedury, które mają być 
stosowane przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
zgodnie z prawami podstawowymi jako 
zasadami ogólnymi prawa Unii oraz prawa 
międzynarodowego, w tym z obowiązkami 
w zakresie ochrony uchodźców oraz praw 
człowieka.

Niniejsza dyrektywa określa normy i 
procedury, które mają być stosowane przez 
państwa członkowskie, które zdecydują się 
wdrożyć politykę powrotową wobec 
obywateli państw trzecich o 
nieuregulowanym statusie pobytu, aby 
zapewnić zgodność takiej polityki z 
prawami podstawowymi jako zasadami 
ogólnymi prawa Unii oraz prawa 
międzynarodowego, w tym obowiązkami 
w zakresie ochrony uchodźców oraz praw 
człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

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



AM\1214327PL.docx 155/371 PE658.738v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa określa wspólne 
normy i procedury, które mają być 
stosowane przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
zgodnie z prawami podstawowymi jako 
zasadami ogólnymi prawa Unii oraz prawa 
międzynarodowego, w tym z obowiązkami 
w zakresie ochrony uchodźców oraz praw 
człowieka.

Niniejsza dyrektywa określa wspólne 
normy i procedury, które mają być 
stosowane przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do powrotów obywateli państw 
trzecich o nieuregulowanym statusie 
pobytu, zgodnie z prawami podstawowymi 
jako zasadami ogólnymi prawa Unii oraz 
prawa międzynarodowego, w tym z 
obowiązkami w zakresie ochrony 
uchodźców oraz praw człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do obywateli państw trzecich 
nielegalnie przebywających na terytorium 
państwa członkowskiego.

1. Niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do obywateli państw trzecich 
o nieuregulowanym statusie pobytu na 
terytorium państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.
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Poprawka 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podlegają zakazowi wjazdu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2016/399 lub którzy zostali zatrzymani lub 
ujęci przez właściwe organy w związku z 
nielegalnym przekraczaniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej zewnętrznej 
granicy tego państwa członkowskiego oraz 
którzy nie otrzymali następnie zezwolenia 
na pobyt lub prawa do pobytu w tym 
państwie członkowskim;

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 28, 29 i 30 oraz art. 18, 19 i 20 niniejszej dyrektywy.

Poprawka 345
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podlegają zakazowi wjazdu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2016/399 lub którzy zostali zatrzymani lub 
ujęci przez właściwe organy w związku z 
nielegalnym przekraczaniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej zewnętrznej 
granicy tego państwa członkowskiego oraz 
którzy nie otrzymali następnie zezwolenia 
na pobyt lub prawa do pobytu w tym 
państwie członkowskim;

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawkami złożonymi do art. 22. Wyłączenie określonych 
kategorii obywateli państw trzecich z zakresu dyrektywy oraz niestosowanie kluczowych 
gwarancji, takich jak prawo do skutecznego środka odwoławczego, jest problematyczne 
z perspektywy pewności prawa i niedyskryminacji.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podlegają zakazowi wjazdu 
zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 
2016/399 lub którzy zostali zatrzymani lub 
ujęci przez właściwe organy w związku z 
nielegalnym przekraczaniem lądowej, 
morskiej lub powietrznej zewnętrznej 
granicy tego państwa członkowskiego oraz 
którzy nie otrzymali następnie zezwolenia 
na pobyt lub prawa do pobytu w tym 
państwie członkowskim;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić logiczną zgodność. Przejrzystość i spójność to najlepsze narzędzia 
pozwalające uniknąć łamania praw człowieka. Równoległe zasady, o których mowa w art. 2 
ust. 2 lit. a), są sprzeczne z tym przepisem.

Poprawka 347
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podlegają sankcji karnej, która 
przewiduje lub której skutkiem jest 
zobowiązanie do powrotu, zgodnie z 

b) podlegają sankcji karnej, która 
przewiduje lub której skutkiem jest 
zobowiązanie do powrotu w związku z 
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prawem krajowym, lub podlegają 
ekstradycji.

popełnieniem poważnego przestępstwa, 
zgodnie z prawem krajowym, lub 
podlegają ekstradycji, pod warunkiem 
zagwarantowania praw osób 
powracających, w tym prawa do 
rzetelnego procesu sądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawkami złożonymi do art. 16.

Poprawka 348
Balázs Hidvéghi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszej 
dyrektywy wobec obywateli państw 
trzecich w przypadku masowego napływu 
migrantów na ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej takiej, jak masowy napływ migrantów na 
terytorium państw członkowskich, obciążenie administracyjne państw członkowskich powinno 
zostać złagodzone. Z tego względu w sytuacjach kryzysowych państwa członkowskie mają 
możliwość odstąpienia od przepisów dyrektywy, co umożliwi im realizowanie powrotów 
obywateli państw trzecich o nieuregulowanym statusie pobytu w ramach procedury 
uproszczonej i przyspieszonej. Poprawka ta jest powiązana z motywami 2 i 3, ponieważ 
dotyczy istotnego aspektu poprawy zarządzania migracją i stanowi warunek wstępny 
skutecznej polityki w zakresie powrotów.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „nielegalny pobyt” oznacza 
obecność na terytorium państwa 
członkowskiego obywatela państwa 
trzeciego, który nie spełnia lub przestał 
spełniać warunki wjazdu do państwa 
członkowskiego, określone w art. 
6 rozporządzenia (UE) 2016/399 , albo 
innych warunków wjazdu, pobytu lub 
zamieszkania w tym państwie 
członkowskim;

2. „nieuregulowany status pobytu” 
oznacza obecność na terytorium państwa 
członkowskiego obywatela państwa 
trzeciego, który nie spełnia lub przestał 
spełniać warunki wjazdu do państwa 
członkowskiego, określone w art. 6 
rozporządzenia (UE) 2016/399, albo 
innych warunków wjazdu, pobytu lub 
zamieszkania w tym państwie 
członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 350
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „powrót” oznacza powrót 
obywatela państwa trzeciego – wynikający 
z dobrowolnego lub przymusowego 
wykonania zobowiązania do powrotu – do:

3. „powrót” oznacza powrót 
obywatela państwa trzeciego – wynikający 
z dobrowolnego lub przymusowego 
wykonania zobowiązania do powrotu – do 
jego/jej państwa pochodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawkami złożonymi do art. 47.

Poprawka 351
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jego/jej państwa pochodzenia, lub skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawkami złożonymi do art. 47.

Poprawka 352
Sylvie Guillaume

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kraju tranzytu, zgodnie z unijnymi 
lub dwustronnymi umowami o readmisji 
lub z innymi porozumieniami, lub

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z prawem międzynarodowym powrót do kraju tranzytu jest dopuszczalny, jeżeli kraj 
ten zapewnia bezpieczeństwo, skuteczny dostęp do procedur azylowych i ochronę przed 
dalszym wydaleniem. Unijne umowy o readmisji nie przewidują natomiast jakiegokolwiek 
mechanizmu gwarantującego dostęp osoby podlegającej readmisji do procedury azylowej. W 
związku z tym powrót na mocy art. 3 lit. b) dyrektywy powrotowej może skutkować łańcuchem 
wydaleń, co naraża daną osobę na ryzyko poważnego naruszenia jej praw podstawowych. 
Ponadto zgodnie z konkluzją 15 Komitetu Wykonawczego UNHCR, istnieje możliwość 
powrotu osób do kraju tranzytu w sytuacji, gdy są one powiązane lub mają bliskie związki z 
tym krajem. Według UNHCR takie znaczące powiązania obejmują powiązania rodzinne lub 
inne bliskie więzi między daną osobą a państwem, zaś sam faktu tranzytu przez państwo 
trzecie nie stanowi takiego powiązania. Takiego poziomu powiązań nie przewidziano w 
unijnych umowach o readmisji.

Poprawka 353
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kraju tranzytu, zgodnie z unijnymi 
lub dwustronnymi umowami o readmisji 
lub z innymi porozumieniami, lub

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawkami złożonymi do art. 47.

Poprawka 354
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kraju tranzytu, zgodnie z unijnymi 
lub dwustronnymi umowami o readmisji 
lub z innymi porozumieniami, lub

b) kraju tranzytu, zgodnie z unijnymi 
lub dwustronnymi umowami o readmisji 
lub z innymi właściwymi porozumieniami, 
lub

Or. en

Uzasadnienie

Prócz unijnych lub bilateralnych umów o readmisji istnieje kilka form porozumień, które 
mają zastosowanie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw 
trzecich. W powiązaniu z motywem 36, ważnym jest - szczególnie, choć nie wyłącznie w 
odniesieniu do podstaw zastosowania środka detencyjnego - by porozumienia miały 
zastosowanie względem osoby, której procedura powrotu dotyczy.

Poprawka 355
Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 – podpunkt b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kraju tranzytu, zgodnie z unijnymi 
lub dwustronnymi umowami o readmisji 

b) kraju tranzytu, zgodnie z unijnymi 



PE658.738v01-00 162/371 AM\1214327PL.docx

PL

lub z innymi porozumieniami, lub umowami,

Or. it

Uzasadnienie

Aby zapewnić demokratyczny i parlamentarny nadzór, współpraca z krajami tranzytu 
powinna opierać się na umowach formalnych, a nie na nieformalnych porozumieniach. Aby 
zapewnić demokratyczny i parlamentarny nadzór, współpraca z krajami tranzytu powinna 
opierać się na umowach formalnych, a nie na nieformalnych porozumieniach. Poprawka 
związana z poprawką złożoną przez sprawozdawczynię do motywu 47.

Poprawka 356
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) innego państwa trzeciego, do 
którego dany obywatel państwa trzeciego 
zdecyduje się dobrowolnie powrócić i 
przez które zostanie przyjęty;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawkami złożonymi do art. 47.

Poprawka 357
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) innego państwa trzeciego, do 
którego dany obywatel państwa trzeciego 
zdecyduje się dobrowolnie powrócić i 
przez które zostanie przyjęty;

c) jakiegokolwiek państwa trzeciego, 
przez które obywatel państwa trzeciego 
zostanie przyjęty i w przypadku którego 
nie występuje ryzyko naruszenia zasady 
non-refoulement;
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, ponieważ praktyka wykazała, że dyrektywa powrotowa nie 
ma już zastosowania bez wskazania państw, do których można realizować powroty. Bez 
wprowadzenia sugerowanej zmiany zagrożona jest wewnętrzna logika i funkcjonalność tekstu. 
Wprowadzenie naszej poprawki stanowi podstawę zapewnienia stosowania zasady 
praworządności.

Poprawka 358
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) innego państwa trzeciego, do 
którego dany obywatel państwa trzeciego 
zdecyduje się dobrowolnie powrócić i 
przez które zostanie przyjęty;

c) innego państwa trzeciego, do 
którego dany obywatel państwa trzeciego 
może legalnie powrócić i przez które 
zostanie przyjęty;

Or. en

Uzasadnienie

Dobrowolny powrót jest najbardziej preferowaną opcją, jednakże jeżeli obywatel państwa 
trzeciego nie powróci dobrowolnie, powinna istnieć możliwość przymusowego wydalenia. 
Przepisy dotyczące dobrowolnego i przymusowego powrotu zostały zmienione we wniosku 
WE. Zarówno w przypadku dobrowolnych, jak i przymusowych powrotów ważne jest, aby 
podróż odbyła się zgodnie z prawem; wydaje się, że nie przewidziano tego zabezpieczenia.

Poprawka 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) innego państwa trzeciego, do 
którego dany obywatel państwa trzeciego 
zdecyduje się dobrowolnie powrócić i 
przez które zostanie przyjęty;

c) innego państwa trzeciego, do 
którego dany obywatel państwa trzeciego 
może bezpiecznie powrócić i przez które 
zostanie przyjęty;
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Or. en

Uzasadnienie

Dobrowolne powroty okazują się najbardziej trwałe. Zmiany zaproponowane w niniejszym 
przekształceniu zapewnią więcej możliwości zwiększenia skuteczności i trwałości 
dobrowolnych powrotów. Istnieją jednak przypadki, w których obywatel państwa trzeciego 
nie wyjeżdża dobrowolnie. Możliwości państw członkowskich w zakresie wydalenia przy 
wykonywaniu decyzji nakazującej powrót nie powinny być ograniczone.

Poprawka 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) d) państwa trzeciego, do którego 
dany obywatel państwa trzeciego ma 
prawo wjechać i w którym ma prawo 
przebywać;

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika bezpośrednio z motywu 8 oraz z poprawki 5 i stanowi jej 
zmienioną wersję.

Poprawka 361
Balázs Hidvéghi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) innego państwa trzeciego, przez 
które zostanie przyjęty;

Or. en

Uzasadnienie

Jako że skuteczność powrotów jest obecnie bardzo niska, w ostateczności (zwłaszcza w 
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przypadku braku współpracy ze strony osoby powracającej) powinna istnieć możliwość 
wydalenia nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich do dowolnego państwa 
trzeciego, które ich przyjmie. Niniejsza poprawka wynika z motywu 12 i art. 7 odnoszących 
się do obowiązków współpracy ze strony osób powracających, ponieważ włącza do definicji 
powrotu kolejną możliwość, która jest ściśle związana z brakiem współpracy.

Poprawka 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) e) w ostateczności – w przypadku 
gdy powrót do jednego z państw trzecich, 
o których mowa w lit. a) – d), nie może 
zostać wykonany z powodu braku 
współpracy w procesie powrotu ze strony 
danego państwa trzeciego albo danego 
obywatela państwa trzeciego – do 
dowolnego państwa trzeciego, z którym 
obowiązuje unijna lub dwustronna 
umowa, na podstawie której dany 
obywatel państwa trzeciego zostanie 
przyjęty i ma prawo pozostać, i w którym 
przestrzegane są normy dotyczące praw 
człowieka zgodnie z Międzynarodowym 
paktem praw obywatelskich i politycznych 
i pod warunkiem że powrotu tego nie 
uniemożliwiają żadne przepisy 
międzynarodowe, europejskie ani krajowe. 
W przypadku gdy wykonuje się powrót do 
państwa trzeciego, który ma wspólną 
granicę z jednym z państw członkowskich, 
przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie 
jakiejkolwiek umowy dwustronnej tego 
rodzaju wymagana jest wcześniejsza 
zgoda tego państwa członkowskiego. 

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika bezpośrednio z motywu 8 oraz z poprawki 5 i stanowi jej 
zmienioną wersję.
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Poprawka 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „decyzja nakazująca powrót” 
oznacza decyzję administracyjną lub 
orzeczenie sądowe, w których stwierdza 
się lub uznaje, że obywatel państwa 
trzeciego przebywa w państwie 
członkowskim nielegalnie, oraz nakłada 
się lub stwierdza zobowiązanie do 
powrotu;

4. „decyzja nakazująca powrót” 
oznacza decyzję administracyjną lub 
orzeczenie sądowe, w których stwierdza 
się lub uznaje, że pobyt obywatela państwa 
trzeciego w państwie członkowskim ma 
nieuregulowany status oraz nakłada się 
lub stwierdza zobowiązanie do powrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „zakaz wjazdu”  oznacza decyzję 
administracyjną lub orzeczenie sądowe, 
dołączone do decyzji nakazującej powrót, 
które zakazują na określony czas wjazdu i 
pobytu na terytorium państw 
członkowskich;

6. „zakaz wjazdu” oznacza decyzję 
administracyjną lub orzeczenie sądowe, 
które zakazują na określony czas wjazdu i 
pobytu na terytorium państw 
członkowskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestia spójności, szczególnie z motywem 25. Zakazowi wjazdu niekoniecznie towarzyszy 
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decyzja nakazująca powrót.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie 
w indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych przez prawo, pozwalających 
sądzić, że obywatel państwa trzeciego, 
który jest objęty procedurami dotyczącymi 
powrotu, może uciec;

7. „ryzyko ucieczki” oznacza 
udowodnione istnienie w indywidualnych 
przypadkach konkretnych powodów, 
opartych na obiektywnych i konkretnych 
kryteriach ściśle określonych przez prawo, 
pozwalających sądzić, że obywatel 
państwa trzeciego, który jest objęty 
procedurami dotyczącymi powrotu, może 
uciec;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
art. 6, który dotyczy ryzyka ucieczki. Proponowana definicja jest bardziej precyzyjna, 
doprowadzi do pewności prawa i jest zgodna z stanowiskiem Parlamentu dotyczącym innych 
wniosków, takich jak w sprawie WESA.

Poprawka 366
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie 
w indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych przez prawo, pozwalających 
sądzić, że obywatel państwa trzeciego, 
który jest objęty procedurami dotyczącymi 
powrotu, może uciec;

7. „ryzyko ucieczki” oznacza 
udowodnione istnienie w indywidualnych 
przypadkach powodów, opartych na 
konkretnych i obiektywnych kryteriach 
ściśle określonych przez prawo, 
pozwalających sądzić, że obywatel 
państwa trzeciego, który jest objęty 
procedurami dotyczącymi powrotu, może 



PE658.738v01-00 168/371 AM\1214327PL.docx

PL

uciec;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
art. 6, który dotyczy ryzyka ucieczki.

Poprawka 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „ryzyko ucieczki”: istnienie w 
indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych przez prawo, pozwalających 
sądzić, że obywatel państwa trzeciego, 
który jest objęty procedurą powrotu, może 
uciec;

7. „ryzyko ucieczki”: istnienie w 
indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
pozwalających sądzić, że obywatel 
państwa trzeciego, który jest objęty 
procedurą powrotu, może uciec;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 6 niniejszej dyrektywy.

Poprawka 368
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie 
w indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych przez prawo, pozwalających 
sądzić, że obywatel państwa trzeciego, 
który jest objęty procedurami dotyczącymi 

7. „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie 
w indywidualnych przypadkach jasnych 
wskaźników  opartych na obiektywnych 
kryteriach określonych przez prawo, 
pozwalających sądzić, że obywatel 
państwa trzeciego, który jest objęty 
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powrotu, może uciec; procedurami dotyczącymi powrotu, może 
uciec;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, ponieważ odnosi się do wewnętrznej logiki tekstu, w 
szczególności do art. 6 dotyczącego ryzyka ucieczki, poprzez przedstawienie bardziej 
precyzyjnej definicji.

Poprawka 369
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie 
w indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
określonych przez prawo, pozwalających 
sądzić, że obywatel państwa trzeciego, 
który jest objęty procedurami dotyczącymi 
powrotu, może uciec;

7. „ryzyko ucieczki” oznacza istnienie 
w indywidualnych przypadkach powodów, 
opartych na obiektywnych kryteriach 
pozwalających sądzić, że obywatel 
państwa trzeciego, który jest objęty 
procedurami dotyczącymi powrotu, może 
uciec;

Or. nl

Uzasadnienie

Prawo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich obiektywnych kryteriów.

Poprawka 370
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. „dobrowolny wyjazd” oznacza 
zastosowanie się do zobowiązania do 
powrotu w terminie, który został w tym 
celu określony w decyzji nakazującej 

8. „dobrowolny powrót” oznacza 
zastosowanie się do zobowiązania do 
powrotu na dowolnym etapie procedury 
powrotu, na podstawie podjęcia przez 
daną osobę świadomej decyzji bez 
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powrót ; jakiejkolwiek presji fizycznej, 
psychologicznej lub materialnej o 
dobrowolnym powrocie lub o 
przystąpieniu do programu 
wspomaganych dobrowolnych powrotów i 
środków reintegracyjnych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 14 i art. 9, które dotyczą dobrowolnego wyjazdu.

Poprawka 371
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „osoby wymagające szczególnego 
traktowania” oznacza małoletnich, 
małoletnich bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, osoby samotnie wychowujące 
małoletnie dzieci, ofiary tortur, 
zgwałcenia lub innych poważnych form 
przemocy psychicznej, fizycznej lub 
seksualnej.

9. „osoby znajdujące się w sytuacji 
wymagającej szczególnego traktowania” 
oznacza osoby wykazujące mniejszą 
zdolność do odpierania przemocy, 
wyzysku, niegodziwego traktowania 
i łamania ich praw oraz radzenia sobie 
z takimi sytuacjami i dochodzenia do 
siebie po ich wystąpieniu ze względu na 
istnienie określonych czynników 
i okoliczności na poziomie 
indywidualnym, społecznościowym, 
gospodarstwa domowego, strukturalnym 
lub sytuacyjnym, które zwiększają 
zagrożenie oraz narażenie na przemoc, 
wyzysk, niegodziwe traktowanie lub 
łamanie praw lub ze względu na istnienie 
czynników, które chronią przed przemocą, 
wyzyskiem, niegodziwym traktowaniem 
i łamaniem praw.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
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motywu 4.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „osoby wymagające szczególnego 
traktowania” oznacza małoletnich, 
małoletnich bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, osoby samotnie wychowujące 
małoletnie dzieci, ofiary tortur, zgwałcenia 
lub innych poważnych form przemocy 
psychicznej, fizycznej lub seksualnej.

9. „osoby wymagające szczególnego 
traktowania” oznacza małoletnich, 
małoletnich bez opieki, osoby 
niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety w 
ciąży, osoby samotnie wychowujące 
małoletnie dzieci, lesbijki, gejów, osoby 
biseksualne, trans i interseksualne, osoby 
należące do mniejszości religijnych, osoby 
niewierzące, ofiary tortur, zgwałcenia lub 
innych poważnych form przemocy 
psychicznej, fizycznej lub seksualnej i 
uwarunkowanej płcią.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
art. 14, która dotyczy szczególnego uwzględnienia osób wymagających szczególnego 
traktowania w systemach zarządzania powrotami. Poprawka rozszerzy zakres tej definicji na 
osoby, które mogą znaleźć się w poważnych sytuacjach wymagających szczególnego 
traktowania. Jest również zgodna ze stanowiskiem Parlamentu dotyczącym innych wniosków 
takich jak w sprawie WESA.

Poprawka 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. 10. „inne zezwolenie 
upoważniające do pobytu”  oznacza każdy 
dokument wydany przez jedno z państw 
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członkowskich obywatelowi państwa 
trzeciego upoważniający do pobytu na 
terytorium tego państwa, niebędący 
dokumentem pobytowym w rozumieniu 
art. 2 pkt 16 rozporządzenia 2016/399 ani 
wizą długoterminową w rozumieniu art. 2 
pkt 14 rozporządzenia 2018/1860 
(rozporządzenie w sprawie użytkowania 
SIS do celów powrotu), i z wyjątkiem 
dokumentu, o którym mowa w art. 6 
dyrektywy 2013/33/UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika bezpośrednio z motywu 8 oraz z poprawki 5 i stanowi jej 
zmienioną wersję.

Poprawka 374
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla korzystniejszych 
przepisów:

1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów:

Or. nl

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać bardziej rygorystycznych i dopasowanych do potrzeb umów 
dwustronnych.

Poprawka 375
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
żadnych przepisów dorobku Unii w 
dziedzinie polityki imigracyjnej i azylowej, 
które mogą być korzystniejsze dla 
obywatela państwa trzeciego.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Ze względu na to, że kryzys azylowy w coraz większym stopniu wymyka się spod kontroli, nie 
można zaakceptować obowiązku stosowania okresu zawieszenia. Ustęp ten powinien zostać 
skreślony, ponieważ jest sprzeczny z ogólnym celem określonym w motywie 3 dotyczącym 
potrzeby osiągnięcia skutecznych powrotów.

Poprawka 376
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich do przyjęcia 
lub zachowania przepisów 
korzystniejszych dla osób objętych jej 
zakresem zastosowania, o ile przepisy te są 
zgodne z niniejszą dyrektywą.

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich do przyjęcia 
lub zachowania przepisów 
korzystniejszych lub bardziej 
rygorystycznych dla osób objętych jej 
zakresem zastosowania, o ile przepisy te są 
zgodne z niniejszą dyrektywą. 

Or. nl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zachować suwerenność, przy uwzględnieniu ich specyficznych 
uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Być może przepisy będą musiały być bardziej 
rygorystyczne niż europejska norma minimalna. Poprawka podkreśla suwerenność państw 
członkowskich, o której mowa w motywie 4.

Poprawka 377
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do obywateli państw 
trzecich wyłączonych z zakresu 
zastosowania niniejszej dyrektywy zgodnie 
z art. 2 ust. 2 lit. a) państwa członkowskie:

skreśla się

a) zapewniają, by ich traktowanie oraz 
poziom ochrony były nie mniej korzystne, 
niż przewidziano w art. 10 ust. 4 i 5 
(ograniczenia w stosowaniu środków 
przymusu), art. 11 ust. 2 lit. a) 
(wstrzymanie wydalenia), art. 17 ust. 1 lit. 
b) i d) (opieka zdrowotna w nagłych 
wypadkach i uwzględnianie potrzeb osób 
wymagających szczególnego traktowania) 
oraz w art. 19 i 20 (warunki pobytu w 
ośrodku detencyjnym), oraz
b) przestrzegają zasady non-refoulement.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 22, który dotyczy procedury granicznej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają, by ich traktowanie oraz 
poziom ochrony były nie mniej korzystne, 
niż przewidziano w art. 10 ust. 4 i 5 
(ograniczenia w stosowaniu środków 
przymusu), art. 11 ust. 2 lit. a) 
(wstrzymanie wydalenia), art. 17 ust. 1 lit. 
b) i d) (opieka zdrowotna w nagłych 
wypadkach i uwzględnianie potrzeb osób 
wymagających szczególnego traktowania) 
oraz w art. 19 i 20 (warunki pobytu w 
ośrodku detencyjnym), oraz

a) zapewniają, by ich traktowanie oraz 
poziom ochrony były nie mniej korzystne, 
niż przewidziano w art. 10 ust. 4 i 5 
(ograniczenia w stosowaniu środków 
przymusu), art. 11 ust. 2 lit. a) 
(wstrzymanie wydalenia), art. 12 (powrót i 
wydalenie małoletnich bez opieki), art. 15 
(forma), art. 16 (środki odwoławcze), art. 
17 (gwarancje w oczekiwaniu na powrót), 
art. 14 ust. 1 lit. b) i d) (opieka zdrowotna 
w nagłych wypadkach i uwzględnianie 
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potrzeb osób wymagających szczególnego 
traktowania), art. 18 (środek detencyjny) 
oraz w art. 19 i 20 (warunki pobytu w 
ośrodku detencyjnym), oraz

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 22, który dotyczy procedury granicznej. Chociaż art. 2 ust. 2 lit. a) przewiduje 
możliwość wyłączenia niektórych kategorii obywateli państw trzecich z zakresu niniejszej 
dyrektywy, nie powinno to prowadzić do osłabienia obowiązujących norm.

Poprawka 379
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają, by ich traktowanie oraz 
poziom ochrony były nie mniej korzystne, 
niż przewidziano w art. 10 ust. 4 i 5 
(ograniczenia w stosowaniu środków 
przymusu), art. 11 ust. 2 lit. a) 
(wstrzymanie wydalenia), art. 17 ust. 1 lit. 
b) i d) (opieka zdrowotna w nagłych 
wypadkach i uwzględnianie potrzeb osób 
wymagających szczególnego traktowania) 
oraz w art. 19 i 20 (warunki pobytu w 
ośrodku detencyjnym), oraz

a) zapewniają, by ich traktowanie oraz 
poziom ochrony były nie mniej korzystne, 
niż przewidziano w art. 10 ust. 4 i 5 
(ograniczenia w stosowaniu środków 
przymusu), art. 11 ust. 2 lit. a) 
(wstrzymanie wydalenia), art. 12 
(uwzględnienie dobra dziecka i powrót do 
opiekuna lub odpowiednich ośrodków), 
art. 17 ust. 1 lit. b) i d) (opieka zdrowotna 
w nagłych wypadkach i uwzględnianie 
potrzeb osób wymagających szczególnego 
traktowania) oraz w art. 19 i 20 (warunki 
pobytu w ośrodku detencyjnym), oraz

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że decyzja państwa członkowskiego o odstąpieniu na podstawie art. 2 ust. 2 
lit. a) jest nadal zgodna z pewnymi obowiązkami prawnymi, w tym z art. 12, dotyczącymi 
małoletnich bez opieki. Parlament zawsze podkreśla znaczenie prawa dziecka, zwłaszcza w 
przypadkach powrotu dzieci. Ważne jest, aby odstępstwo na mocy art. 2 ust. 2 lit. a) 
przewidywało mniej korzystne traktowanie.
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Poprawka 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestrzegają zasady non-
refoulement.

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przestrzegają zasady non-
refoulement.

b) przestrzegają zasady non-
refoulement, dobra dziecka, poszanowania 
życia rodzinnego i stanu zdrowia (art. 5).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 22, który dotyczy procedury granicznej. Chociaż art. 2 ust. 2 lit. a) przewiduje 
możliwość wyłączenia niektórych kategorii obywateli państw trzecich z zakresu niniejszej 
dyrektywy, nie powinno to prowadzić do osłabienia obowiązujących norm.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 Zasada non-refoulement, dobro 
dziecka, życie rodzinne i stan zdrowia

5 Dobro dziecka, życie rodzinne i 
stan zdrowia

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dobro dziecka; a) dobro dziecka jako kwestię 
nadrzędnej wagi we wszystkich decyzjach 
dotyczących małoletnich;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 14, który dotyczy systemu zarządzania powrotami, w którym należy szczególnie 
uwzględniać osoby wymagające szczególnego traktowania, w tym małoletnich.

Poprawka 384
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) specjalne potrzeby osób 
niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet 
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w ciąży, ofiar handlu ludźmi, osób z 
poważnymi schorzeniami, osób z 
zaburzeniami psychicznymi i ofiar tortur, 
zgwałcenia lub innych poważnych form 
przemocy psychicznej, fizycznej lub 
seksualnej, takich jak ofiary okaleczania 
żeńskich narządów płciowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 38 oraz do art. 14.

Poprawka 385
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) prawa własnej ludności

Or. nl

Uzasadnienie

Polityka azylowa musi chronić nie tylko osobę ubiegającą się o azyl, ale także ludność danego 
kraju. Poprawka ta wywodzi się z motywu 4 i poprawki 2 do motywu 4, odnoszącej się do art. 
15 EKPC.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i przestrzegają zasady non-refoulement. skreśla się

Or. fr
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Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

Poprawka 387
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Ryzyko ucieczki

1. Obiektywne kryteria, o których mowa w 
art. 3 pkt 7, obejmują co najmniej 
następujące kryteria:
a) brak dokumentów potwierdzających 
tożsamość;
b) brak miejsca pobytu, brak miejsca 
stałego pobytu lub wiarygodnego adresu;
c) brak zasobów finansowych;
d) nielegalny wjazd na terytorium państw 
członkowskich;
e) przemieszczenie się bez zezwolenia na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego;
f) wyraźne wyrażenie zamiaru 
nieprzestrzegania środków związanych z 
powrotami wprowadzanych na podstawie 
niniejszej dyrektywy;
g) objęcie decyzją nakazującą powrót 
wydaną w innym państwie członkowskim;
h) niezastosowanie się do decyzji 
nakazującej powrót, w tym niewykonanie 
zobowiązania do powrotu w terminie 
dobrowolnego wyjazdu;
i) niewykonanie określonego w art. 8 ust. 
2 obowiązku natychmiastowego udania 
się na terytorium innego państwa 
członkowskiego, które wydało ważne 
zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie 
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upoważniające do pobytu,
j) niewypełnienie obowiązku współpracy z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu, o którym mowa w art. 
7;
k) istnienie wyroku skazującego za 
przestępstwo, w tym poważne przestępstwo 
popełnione w innym państwie 
członkowskim;
l) toczące się dochodzenie i proces karny;
m) posługiwanie się fałszywymi lub 
podrobionymi dokumentami tożsamości, 
niszczenie lub inna forma usuwania 
istniejących dokumentów lub odmowa 
złożenia odcisków palców zgodnie z 
wymogami prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego;
n) siłowy lub oparty na oszustwie sprzeciw 
wobec procedur powrotu;
o) niezastosowanie się do środka 
mającego na celu zapobieżenie ryzyku 
ucieczki, o którym mowa w art. 9 ust. 3;
p) niezastosowanie się do istniejącego 
zakazu wjazdu.
2.
Istnienie ryzyka ucieczki określa się na 
podstawie ogólnej oceny szczególnych 
okoliczności w danym przypadku, biorąc 
pod uwagę obiektywne kryteria, o których 
mowa w ust. 1.
Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Istnienie ryzyka ucieczki określa 
się na podstawie ogólnej oceny 
szczególnych okoliczności i przyszłego 
zachowania, którego można zasadnie 
oczekiwać w indywidualnych 
przypadkach, biorąc pod uwagę 
następujące obiektywne kryteria

Or. en

Poprawka 389
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują co 
najmniej następujące kryteria:

skreśla się

a) brak dokumentów potwierdzających 
tożsamość;
b) brak miejsca pobytu, brak miejsca 
stałego pobytu lub wiarygodnego adresu;
c) brak zasobów finansowych;
d) nielegalny wjazd na terytorium państw 
członkowskich;
e) przemieszczenie się bez zezwolenia na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego;
f) wyraźne wyrażenie zamiaru 
nieprzestrzegania środków związanych z 
powrotami wprowadzanych na podstawie 
niniejszej dyrektywy;
g) objęcie decyzją nakazującą powrót 
wydaną w innym państwie członkowskim;
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h) niezastosowanie się do decyzji 
nakazującej powrót, w tym niewykonanie 
zobowiązania do powrotu w terminie 
dobrowolnego wyjazdu;
i) niewykonanie określonego w art. 8 ust. 
2 obowiązku natychmiastowego udania 
się na terytorium innego państwa 
członkowskiego, które wydało ważne 
zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie 
upoważniające do pobytu,
j) niewypełnienie obowiązku współpracy z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu, o którym mowa w art. 
7;
k) istnienie wyroku skazującego za 
przestępstwo, w tym poważne przestępstwo 
popełnione w innym państwie 
członkowskim;
l) toczące się dochodzenie i proces karny;
m) posługiwanie się fałszywymi lub 
podrobionymi dokumentami tożsamości, 
niszczenie lub inna forma usuwania 
istniejących dokumentów lub odmowa 
złożenia odcisków palców zgodnie z 
wymogami prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego;
n) siłowy lub oparty na oszustwie sprzeciw 
wobec procedur powrotu;
o) niezastosowanie się do środka 
mającego na celu zapobieżenie ryzyku 
ucieczki, o którym mowa w art. 9 ust. 3;
p) niezastosowanie się do istniejącego 
zakazu wjazdu.

Or. en

Poprawka 390
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują co najmniej 
następujące kryteria:

1. Istnienie ryzyka ucieczki określa 
się na podstawie ogólnej oceny 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku, biorąc pod uwagę obiektywne 
kryteria, które obejmują co najmniej 
następujące kryteria:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują co najmniej 
następujące kryteria: 

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują następujące 
kryteria oraz wszystkie inne, które 
państwa członkowskie uznają za 
użyteczne:

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują co najmniej 
następujące kryteria:

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują wyłącznie 
następujące kryteria:

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują co najmniej 
następujące kryteria:

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, mogą obejmować 
wyłącznie następujące kryteria:

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wymieniono szereg obiektywnych kryteriów, których zakres jest tak 
szeroki, że obejmuje on praktycznie wszystkich obywateli państw trzecich o nieuregulowanym 
statusie. Dodatkowo zaproponowany wykaz był niewyczerpujący. Miałoby to bardzo poważne 
skutki ze względu na związek pomiędzy ryzykiem ucieczki a środkami detencyjnymi, jak 
również na ograniczenie możliwości dobrowolnego wyjazdu. Pociągałoby to za sobą poważne 
koszty - na co zwrócono uwagę w ocenie skutków przeprowadzonej przez PE - zarówno dla 
obywateli państw trzecich, jak i dla państw członkowskich. Lepiej byłoby zapewnić pewność 
prawną i harmonizację w całej Unii i wprowadzić tutaj wyczerpujący wykaz obiektywnych 
kryteriów. Kryteria powinny być precyzyjne i faktycznie powiązane z ryzykiem ucieczki.

Poprawka 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, obejmują co najmniej 
następujące kryteria:

1. Obiektywne kryteria, o których 
mowa w art. 3 pkt 7, są następujące:

Or. it

Poprawka 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) brak dokumentów 
potwierdzających tożsamość;

skreśla się

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) brak dokumentów 
potwierdzających tożsamość;

skreśla się

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) brak dokumentów 
potwierdzających tożsamość;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wiele osób ubiegających się o azyl i pozostałych obywateli państw trzecich nie zawsze może 
być w stanie przedstawić taką dokumentację. Dokumenty mogły, przykładowo, zostać 
zgubione lub odebrane. Fakt ten jako taki nie stanowi obiektywnego kryterium wskazującego 
na ryzyko ucieczki. Nie jest to kryterium, które umożliwia ustalenie przyszłych zachowań.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) brak miejsca pobytu, brak miejsca 
stałego pobytu lub wiarygodnego adresu;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Taki brak miejsca pobytu, miejsca stałego pobytu lub „wiarygodnego” adresu może się 
zdarzać, co skutkuje potencjalnym narażeniem znacznej liczby osób na zastosowanie środka 
detencyjnego, a bezdomność jako taka nie stanowi wiarygodnego kryterium dla określania 
ryzyka ucieczki w przyszłości.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) brak miejsca pobytu, brak miejsca 
stałego pobytu lub wiarygodnego adresu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) brak zasobów finansowych; skreśla się

Or. it
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Poprawka 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) brak zasobów finansowych; skreśla się

Or. en

Poprawka 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) brak zasobów finansowych; skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, w jaki sposób brak środków finansowych stanowi wiarygodne kryterium 
określenia przyszłego ryzyka ucieczki. W gruncie rzeczy środki finansowe potrzebne są 
właśnie do ucieczki.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nielegalny wjazd na terytorium 
państw członkowskich;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nielegalny wjazd na terytorium 
państw członkowskich;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od interpretacji państw członkowskich może to dotyczyć praktycznie wszystkich 
osób ubiegających się o azyl, które przybywają na granice zewnętrzne. Tym samym 
potencjalnie skutkowałoby to stosowaniem środka detencyjnego wobec dużych grup osób 
ubiegających się o azyl. Co więcej, taki wjazd w przeszłości nie stanowi wiarygodnego 
kryterium dla określenia ryzyka ucieczki w przyszłości.

Poprawka 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nielegalny wjazd na terytorium 
państw członkowskich;

skreśla się

Or. it

Poprawka 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nielegalny wjazd na terytorium d) nielegalny wjazd na terytorium 
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państw członkowskich; państw członkowskich lub zatrzymanie lub 
ujęcie w związku z nielegalnym 
przekraczaniem lądowej, morskiej lub 
powietrznej zewnętrznej granicy jednego z 
państw członkowskich;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przemieszczenie się bez zezwolenia 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przemieszczenie się bez zezwolenia 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego;

e) przemieszczenie się bez zezwolenia 
na terytorium innego państwa 
członkowskiego, w tym w następstwie 
tranzytu przez państwo trzecie, lub 
podjęcie prób takiego przemieszczenia się;

Or. fr

Poprawka 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wyraźne wyrażenie zamiaru 
nieprzestrzegania środków związanych z 
powrotami wprowadzanych na podstawie 
niniejszej dyrektywy;

f) wyraźne wyrażenie zamiaru 
nieprzestrzegania żadnych środków 
związanych z powrotami wprowadzanych 
na podstawie niniejszej dyrektywy lub 
działania wyraźnie wskazujące zamiar 
nieprzestrzegania żadnych spośród tych 
środków ;

Or. fr

Poprawka 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) objęcie decyzją nakazującą powrót 
wydaną w innym państwie członkowskim;

skreśla się

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) objęcie decyzją nakazującą powrót 
wydaną w innym państwie członkowskim;

g) objęcie decyzją nakazującą powrót 
wydaną w innym państwie członkowskim, 
, jeżeli nie została wyrażona zgoda na 
tranzyt, zgodnie z art. 9 ust. 5

Or. pl

Uzasadnienie

Ten motyw uzupełnia się zgodnie z nową poprawką złożoną do art. 9 ust. 5.
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Poprawka 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) niewykonanie określonego w art. 8 
ust. 2 obowiązku natychmiastowego 
udania się na terytorium innego państwa 
członkowskiego, które wydało ważne 
zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie 
upoważniające do pobytu,

skreśla się

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) niewykonanie określonego w art. 8 
ust. 2 obowiązku natychmiastowego 
udania się na terytorium innego państwa 
członkowskiego, które wydało ważne 
zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie 
upoważniające do pobytu,

i) niewykonanie określonego w art. 8 
ust. 2 obowiązku udania się na terytorium 
innego państwa członkowskiego, które 
wydało ważne zezwolenie na pobyt lub 
inne zezwolenie upoważniające do pobytu,

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) niewypełnienie obowiązku 
współpracy z właściwymi organami 

skreśla się
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państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu, o którym 
mowa w art. 7;

Or. en

Poprawka 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) niewypełnienie obowiązku 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu, o którym 
mowa w art. 7;

skreśla się

Or. it

Poprawka 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) istnienie wyroku skazującego za 
przestępstwo, w tym poważne 
przestępstwo popełnione w innym 
państwie członkowskim;

k) istnienie wyroku skazującego za 
przestępstwo, w tym poważne 
przestępstwo popełnione w innym 
państwie członkowskim, jeżeli kara nie 
została odbyta w całości;

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 6 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) istnienie wyroku skazującego za 
przestępstwo, w tym poważne przestępstwo 
popełnione w innym państwie 
członkowskim;

k) istnienie wyroku skazującego za 
poważne przestępstwo popełnione w 
państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Wyrok skazujący za jakiekolwiek przestępstwo, w tym za drobne przestępstwa, jako taki nie 
stanowi wiarygodnego obiektywnego czynnika pozwalającego ustalić ryzyko ucieczki w 
przyszłości. Jednakże popełnienie poważnego przestępstwa może stanowić takie kryterium. 
Należy uwzględnić takie wyroki skazujące wydane nie tylko w innych państwach 
członkowskich, ale we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka 418
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) istnienie wyroku skazującego za 
przestępstwo, w tym poważne przestępstwo 
popełnione w innym państwie 
członkowskim;

k) istnienie wcześniejszego wyroku 
skazującego za przestępstwo, w tym 
popełnione w innym państwie 
członkowskim;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) toczące się dochodzenie i proces 
karny;

skreśla się
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Or. en

Uzasadnienie

Toczące się dochodzenia i postępowania karne mogą stanowić uzasadnioną podstawę 
nałożenia ograniczeń, a nawet zastosowania środka detencyjnego. Nie jest to jednak kwestia, 
którą należy uregulować w niniejszej dyrektywie. Krajowe prawo karne przewiduje 
wystarczające podstawy nakładania ograniczeń lub środka detencyjnego w takich 
przypadkach.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) posługiwanie się fałszywymi lub 
podrobionymi dokumentami tożsamości, 
niszczenie lub inna forma usuwania 
istniejących dokumentów lub odmowa 
złożenia odcisków palców zgodnie z 
wymogami prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) posługiwanie się fałszywymi lub 
podrobionymi dokumentami tożsamości, 
niszczenie lub inna forma usuwania 
istniejących dokumentów lub odmowa 
złożenia odcisków palców zgodnie z 
wymogami prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego;

m) posługiwanie się fałszywymi lub 
podrobionymi dokumentami tożsamości, 
dokumentami podróży, dokumentami 
pobytowymi lub wizami bądź 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnienie warunków wjazdu, niszczenie 
lub inna forma usuwania takich 
dokumentów, używanie pseudonimów z 
zamiarem dopuszczenia się oszustwa, 
przedstawianie innych nieprawdziwych 
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informacji w formie ustnej lub pisemnej 
lub odmowa dostarczenia danych 
biometrycznych zgodnie z wymogami 
prawa Unii lub prawa krajowego;

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) posługiwanie się fałszywymi lub 
podrobionymi dokumentami tożsamości, 
niszczenie lub inna forma usuwania 
istniejących dokumentów lub odmowa 
złożenia odcisków palców zgodnie z 
wymogami prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego;

m) niszczenie lub inna forma usuwania 
istniejących dokumentów lub odmowa 
złożenia odcisków palców zgodnie z 
wymogami prawa Unii lub prawa 
międzynarodowego;

Or. en

Uzasadnienie

Użycie fałszywych lub podrobionych dokumentów tożsamości jako takie nie stanowi 
wiarygodnego obiektywnego czynnika pozwalającego ustalić ryzyko ucieczki w przyszłości. 
Ponadto wiele osób ubiegających się o azyl nie ma alternatywy dla posługiwania się 
fałszywymi lub podrobionymi dokumentami tożsamości w celu opuszczenia państwa 
pochodzenia. Jednakże celowy akt zniszczenia lub pozbycia się takich dokumentów może 
okazać się obiektywnym czynnikiem pozwalającym ustalić ryzyko ucieczki w przyszłości.

Poprawka 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) siłowy lub oparty na oszustwie 
sprzeciw wobec procedur powrotu;

skreśla się
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Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) niezastosowanie się do środka 
mającego na celu zapobieżenie ryzyku 
ucieczki, o którym mowa w art. 9 ust. 3;

skreśla się

Or. en

Poprawka 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) niezastosowanie się do istniejącego 
zakazu wjazdu.

skreśla się

Or. it

Poprawka 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) niezastosowanie się do istniejącego 
zakazu wjazdu.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

p) niezastosowanie się do istniejącego 
zakazu wjazdu.

p) niezastosowanie się do ważnego 
zakazu wjazdu.

Or. fr

Poprawka 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(pa) q) zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

Or. fr

Poprawka 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. 1a. W swoich przepisach 
krajowych państwa członkowskie mogą 
przewidzieć dodatkowe obiektywne 
kryteria.

Or. fr

Poprawka 430
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Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Istnienie ryzyka ucieczki określa 
się na podstawie ogólnej oceny 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku, biorąc pod uwagę obiektywne 
kryteria, o których mowa w ust. 1.

skreśla się

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

Or. en

Poprawka 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istnienie ryzyka ucieczki ustala się na 
podstawie ogólnej oceny okoliczności 
właściwych dla danej sprawy, z 
uwzględnieniem obiektywnych kryteriów, 
o których mowa w ust. 1.

Istnienie ryzyka ucieczki ustala się na 
podstawie ogólnej oceny okoliczności 
właściwych dla danej sprawy, z 
uwzględnieniem obiektywnych kryteriów, 
o których mowa w ust. 1 i 1a.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez wprowadzenie automatycznego domniemania ryzyka ucieczki z określonych 
powodów niniejszy wniosek odbiega od zasady, zgodnie z którą zawsze należy przeprowadzać 
indywidualną ocenę ryzyka ucieczki.

Poprawka 433
Isabel Santos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

skreśla się

Or. pt

Poprawka 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują, że w 
danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 

Państwa członkowskie przyjmują, że w 
danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
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obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. d), e), f), g), h), k), l), m), n), 
o), p) i q).

Or. fr

Poprawka 435
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

Państwa członkowskie przyjmują, że w 
danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. f), g), h), i), j), k), m), n), o) i 
p).

Or. en

Poprawka 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. k), m), n), o) i p).

Or. en

Uzasadnienie

Obywatel państwa trzeciego skazany np. za poważne przestępstwo w innym państwie 
członkowskim wykazuje, że przemieszcza się między państwami członkowskimi.
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Poprawka 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n), o) i p).

Państwa członkowskie przyjmują jednak, 
że w danym przypadku – o ile nie zostanie 
udowodnione inaczej – istnieje ryzyko 
ucieczki, jeśli spełnione jest jedno z 
obiektywnych kryteriów, o których mowa 
w ust. 1 lit. m), n) i o).

Or. it

Poprawka 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7 Obowiązek współpracy 7 Obowiązek współpracy ciążący na 
obywatelach państw trzecich

Or. fr

Poprawka 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek współpracy Informacje i współpraca

Or. en
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Poprawka 440
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek współpracy Przekazywanie informacji

Or. en

Poprawka 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek współpracy Współpraca

Or. en

Poprawka 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają na 
obywateli państw trzecich obowiązek 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu. Obowiązek ten 
obejmuje w szczególności:

1. Państwa członkowskie nakładają na 
obywateli państw trzecich obowiązek 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu, chyba że 
obywatel państwa trzeciego jest w stanie 
udowodnić, że wyjedzie bez pomocy. 
Obowiązek ten obejmuje w szczególności:

Or. en
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Poprawka 443
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają na 
obywateli państw trzecich obowiązek 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu. Obowiązek ten 
obejmuje w szczególności:

1. Państwa członkowskie nakładają na 
obywateli państw trzecich obowiązek 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu, chyba że 
obywatel państwa trzeciego jest w stanie 
udowodnić, że wyjedzie bez pomocy. 
Obowiązek ten obejmuje w szczególności:

Or. en

Poprawka 444
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
na obywateli państw trzecich obowiązek 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu. Obowiązek ten 
obejmuje w szczególności:

1. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich objętych 
procedurą powrotu – w zrozumiałym dla 
nich języku, w zwięzłej, przejrzystej, 
zrozumiałej i łatwo dostępnej formie oraz 
w niebudzącym wątpliwości i prostym 
języku – o etapach procedur powrotu. 
Przekazywane informacje obejmują 
w szczególności:

Or. en

Poprawka 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
na obywateli państw trzecich obowiązek 
współpracy z właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. Obowiązek ten 
obejmuje w szczególności:

1. Państwa członkowskie ułatwiają 
współpracę pomiędzy obywatelami państw 
trzecich a właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu. Wszystkie informacje 
na temat procedury są przekazywane 
obywatelom państw trzecich w 
zrozumiałym dla nich języku.

Or. en

Poprawka 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
na obywateli państw trzecich obowiązek 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu. Obowiązek ten 
obejmuje w szczególności:

1. Państwa członkowskie stosują 
środki ułatwiające właściwym organom i 
obywatelowi państwa trzeciego wzajemną 
współpracę i przekazywanie informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta uznaje znaczenie wzajemnego przekazywania informacji i współpracy podczas 
procedury powrotu. Jest zatem bardziej wyważona niż wniosek Komisji, który nakłada 
obowiązki wyłącznie na obywatela państwa trzeciego. Wzajemne przekazywanie informacji i 
współpraca mają zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania w procesie powrotu, czyniąc 
go skuteczniejszym i efektywniejszym, a także umożliwiając uwzględnienie szczególnych 
okoliczności, w jakich znajduje się obywatel państwa trzeciego.

Poprawka 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązek przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: element ten znajduje obecnie odzwierciedlenie w nowej i bardziej wyważonej 
poprawce dotyczącej art. 7 ust. 2.

Poprawka 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązek przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości;

a) obowiązek przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości, w 
tym także do ustalenia wieku za pomocą 
badania wieku kostnego lub zębowego;

Or. fr

Poprawka 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązek przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości;

a) obowiązek przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości i – na 
wniosek – obowiązek udowodnienia 
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podjętych wysiłków;

Or. fr

Poprawka 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązek przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości;

a) współpracę ze strony obywateli 
państw trzecich w celu przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości;

Or. en

Poprawka 451
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązek przedstawienia 
wszelkich elementów koniecznych do 
ustalenia lub weryfikacji tożsamości;

a) ogólne informacje i wyjaśnienie 
poszczególnych etapów procedury 
powrotu;

Or. en

Poprawka 452
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obowiązek udzielenia informacji 
na temat państw trzecich, przez które dana 

skreśla się
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osoba się przedostała;

Or. en

Poprawka 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obowiązek udzielenia informacji 
na temat państw trzecich, przez które dana 
osoba się przedostała;

skreśla się

Or. en

Poprawka 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obowiązek udzielenia informacji 
na temat państw trzecich, przez które dana 
osoba się przedostała;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: element ten znajduje obecnie odzwierciedlenie w nowej i bardziej wyważonej 
poprawce dotyczącej art. 7 ust. 2.

Poprawka 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obowiązek udzielenia informacji 
na temat państw trzecich, przez które dana 
osoba się przedostała;

skreśla się

Or. it

Poprawka 456
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obowiązek udzielenia informacji na 
temat państw trzecich, przez które dana 
osoba się przedostała;

b) obowiązek udzielenia informacji na 
temat państw trzecich, przez które dana 
osoba się przedostała oraz na temat osób 
kontaktowych i przewodników;

Or. ro

Poprawka 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obowiązek bycia obecnym i 
dostępnym w trakcie trwających procedur;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: element ten znajduje obecnie odzwierciedlenie w nowej i bardziej wyważonej 
poprawce dotyczącej art. 7 ust. 2.

Poprawka 458
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Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obowiązek bycia obecnym i 
dostępnym w trakcie trwających procedur;

skreśla się

Or. en

Poprawka 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obowiązek bycia obecnym i 
dostępnym w trakcie trwających procedur;

c) obowiązek przedstawienia 
właściwym organom wiarygodnego adresu 
w formie i w terminie ustalonych w prawie 
krajowym oraz obowiązek bycia obecnym i 
dostępnym w trakcie trwających procedur;

Or. fr

Poprawka 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obowiązek bycia obecnym i 
dostępnym w trakcie trwających procedur;

c) dostępność obywateli państw 
trzecich w trakcie trwających procedur;

Or. en

Poprawka 461
Anne-Sophie Pelletier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) znajomość konsekwencji 
niewypełnienia zobowiązania do powrotu 
w wyniku decyzji nakazującej powrót;

Or. en

Poprawka 462
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) znajomość ram czasowych 
procedury, w tym wszelkich terminów, 
których muszą przestrzegać właściwe 
organy, w tym okresów stosowania środka 
detencyjnego;

Or. en

Poprawka 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obowiązek przedłożenia właściwym 
organom państw państwa trzeciego 
wniosku o wydanie ważnego dokumentu 
podróży.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Uzasadnienie: element ten znajduje obecnie odzwierciedlenie w nowej i bardziej wyważonej 
poprawce dotyczącej art. 7 ust. 2.

Poprawka 464
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obowiązek przedłożenia właściwym 
organom państw państwa trzeciego 
wniosku o wydanie ważnego dokumentu 
podróży.

skreśla się

Or. en

Poprawka 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obowiązek przedłożenia właściwym 
organom państw państwa trzeciego 
wniosku o wydanie ważnego dokumentu 
podróży.

skreśla się

Or. en

Poprawka 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obowiązek przedłożenia d) obowiązek przedłożenia 
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właściwym organom państw państwa 
trzeciego wniosku o wydanie ważnego 
dokumentu podróży.

właściwym organom państw państwa 
trzeciego wniosku o wydanie ważnego 
dokumentu podróży oraz przedstawienia 
wszelkich informacji i oświadczeń 
niezbędnych do otrzymania takiego 
dokumentu, a także obowiązek współpracy 
z tymi organami;

Or. fr

Poprawka 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obowiązek przedłożenia 
właściwym organom państw państwa 
trzeciego wniosku o wydanie ważnego 
dokumentu podróży.

d) obowiązek przedłożenia 
właściwym organom państw państwa 
trzeciego wniosku o wydanie ważnego 
dokumentu podróży oraz spełnienia 
wymogów dotyczących stanu zdrowia 
danej osoby wymaganych przez państwo 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 468
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) obowiązek przedłożenia 
właściwym organom państw państwa 
trzeciego wniosku o wydanie ważnego 
dokumentu podróży.

d) obowiązek przedłożenia 
właściwym organom państw państwa 
trzeciego wniosku o wydanie ważnego 
dokumentu podróży oraz spełnienia 
wymogów dotyczących stanu zdrowia 
danej osoby wymaganych przez państwo 
pochodzenia;

Or. en
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Poprawka 469
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jasny przegląd praw i obowiązków 
w trakcie procedury, w tym prawa do 
skutecznego środka odwoławczego lub 
prawa do zaskarżenia decyzji dotyczących 
powrotu lub środka detencyjnego, o 
których mowa w art. 15 i 18 lit. a), oraz 
prawa do bezpłatnej pomocy prawnej i 
bezpłatnej pomocy tłumacza ustnego;

Or. en

Poprawka 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) e) osobiste stawienie się – jeżeli 
jest to wymagane do tego celu – przed 
właściwymi organami krajowymi i 
państwa trzeciego.

Or. fr

Poprawka 471
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) znajomość skutków decyzji 
dotyczących powrotu lub stosowania 
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środka detencyjnego, o których mowa w 
art. 15 i 18, powodów podjęcia takich 
decyzji oraz czynników branych pod 
uwagę na potrzeby podjęcia decyzji, jak 
również terminów i sposobów zaskarżania 
takich decyzji.

Or. en

Poprawka 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na elementy, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) składają się oświadczenia 
obywatela państwa trzeciego i dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu 
dotyczące tożsamości, obywatelstwa lub 
obywatelstw, kraju lub krajów oraz 
miejsca lub miejsc poprzedniego pobytu, 
tras podróży oraz dokumentacji podróży.

skreśla się

Or. en

Poprawka 473
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na elementy, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) składają się oświadczenia 
obywatela państwa trzeciego i dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu 
dotyczące tożsamości, obywatelstwa lub 
obywatelstw, kraju lub krajów oraz 
miejsca lub miejsc poprzedniego pobytu, 
tras podróży oraz dokumentacji podróży.

skreśla się
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Or. en

Poprawka 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na elementy, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) składają się oświadczenia 
obywatela państwa trzeciego i dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu 
dotyczące tożsamości, obywatelstwa lub 
obywatelstw, kraju lub krajów oraz miejsca 
lub miejsc poprzedniego pobytu, tras 
podróży oraz dokumentacji podróży.

2. (1) Obywatel państwa trzeciego, 
stosownie do wiedzy i możliwości, 
informuje właściwe organy o elementach 
niezbędnych do ustalenia lub weryfikacji 
jego tożsamości, w tym – jeśli są dostępne 
– o dokumentach dotyczących 
obywatelstwa lub obywatelstw, wieku, 
kraju lub krajów oraz miejsca lub miejsc 
poprzedniego pobytu, tras podróży oraz 
dokumentacji podróży. Obywatel państwa 
trzeciego musi być również obecny i 
dostępny przez cały czas trwania 
procedury oraz, w miarę możliwości i 
jeżeli nie zagraża to jego prawom lub 
bezpieczeństwu, współpracować przy 
składaniu wniosku o uzyskanie ważnego 
dokumentu podróży do właściwych 
organów państw trzecich.

Or. en

Poprawka 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na elementy, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) składają się oświadczenia 
obywatela państwa trzeciego i dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu dotyczące 

2. Na elementy, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) składają się oświadczenia 
obywatela państwa trzeciego i dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu dotyczące 
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tożsamości, obywatelstwa lub 
obywatelstw, wieku, kraju lub krajów oraz 
miejsca lub miejsc poprzedniego pobytu, 
tras podróży oraz dokumentacji podróży.

tożsamości, obywatelstwa lub 
obywatelstw, wieku oraz sposobu 
weryfikacji zadeklarowanego wieku za 
pomocą badania wieku kostnego lub 
zębowego, kraju lub krajów oraz miejsca 
lub miejsc poprzedniego pobytu, tras 
podróży oraz dokumentacji podróży, a 
także wszystkie inne elementy, które 
państwa członkowskie uznają za stosowne.

Or. fr

Poprawka 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na elementy, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) składają się oświadczenia 
obywatela państwa trzeciego i dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu dotyczące 
tożsamości, obywatelstwa lub 
obywatelstw, wieku, kraju lub krajów oraz 
miejsca lub miejsc poprzedniego pobytu, 
tras podróży oraz dokumentacji podróży.

2. Na elementy, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) składają się oświadczenia 
obywatela państwa trzeciego i dokumenty 
znajdujące się w jego posiadaniu dotyczące 
tożsamości, daty i miejsca urodzenia, 
obywatelstwa lub obywatelstw, kraju lub 
krajów oraz miejsca lub miejsc 
poprzedniego pobytu, tras podróży oraz 
dokumentacji podróży, a także danych 
biometrycznych.

Or. fr

Poprawka 477
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich o 
konsekwencjach nieprzestrzegania 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

skreśla się



AM\1214327PL.docx 217/371 PE658.738v01-00

PL

Or. en

Poprawka 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich o 
konsekwencjach nieprzestrzegania 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

3. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich na piśmie w 
zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo 
dostępnej formie, używając jasnego i 
prostego języka na podstawie 
standardowego wzoru opracowanego 
przez Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej, oraz w języku 
zrozumiałym dla wnioskodawcy. W razie 
potrzeby informacje te są dodatkowo 
przekazywane ustnie i w formie wizualnej 
za pomocą filmów wideo lub piktogramów 
oraz uwzględniają indywidualne 
okoliczności, w szczególności w 
odniesieniu do osób wymagających 
szczególnego traktowania. Informacje te 
obejmują co najmniej jasny przegląd 
procedury powrotu, prawa i obowiązki w 
trakcie procedury, konsekwencje 
nieprzestrzegania obowiązku powrotu w 
następstwie decyzji nakazującej powrót 
oraz dane kontaktowe osób w 
organizacjach pozarządowych i 
międzynarodowych, które mogą służyć 
radą, a także możliwości trwałego 
powrotu, takie jak środki wsparcia i 
reintegracji.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanawia to bardziej precyzyjne elementy i formaty informacji, które należy przekazywać, 
między innymi zgodnie ze stanowiskiem PE w sprawie przekazywania informacji w ramach 
WESA i zgodnie z tym, co zostało już częściowo uzgodnione podczas rozmów trójstronnych.
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Poprawka 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich o 
konsekwencjach nieprzestrzegania 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

3. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich o 
konsekwencjach nieprzestrzegania 
obowiązku, o którym mowa w ust. 1. W 
przypadku dzieci, informacje 
przekazywane są w sposób przyjazny dla 
dzieci i w zrozumiałym dla nich języku, w 
obecności specjalistów ds. ochrony dzieci 
lub opiekuna.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że dobro dziecka zawsze stanowi kwestię nadrzędną, należy wyznaczyć 
opiekuna dla dzieci pozbawionych opieki i dzieci odłączonych od rodzin. Poprawka ta opiera 
się na podręczniku FRA pt. „Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej”, s. 26 
i następne.

Poprawka 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich o 
konsekwencjach nieprzestrzegania 
obowiązków, o których mowa w ust. 1.

3. Państwa członkowskie informują 
obywateli państw trzecich o 
konsekwencjach nieprzestrzegania 
obowiązków, o których mowa w ust. 1. 
Państwa członkowskie określają sposoby 
przedstawiania takich informacji.

Or. fr



AM\1214327PL.docx 219/371 PE658.738v01-00

PL

Poprawka 481
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszystkie informacje, o których 
mowa w ust. 1, są udzielane w 
odpowiednim czasie, aby umożliwić 
obywatelom państw trzecich skorzystanie z 
praw zagwarantowanych na mocy 
niniejszej dyrektywy. Informacje są 
udzielane zarówno ustnie, jak i pisemnie. 
W przypadku małoletnich informacje są 
udzielane w sposób przyjazny dziecku 
przez personel odpowiednio przeszkolony 
również w zakresie unijnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
praw człowieka, a także unijnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego 
uchodźców, przy czym odbywa się to w 
obecności członków rodziny lub opiekuna.

Or. en

Poprawka 482
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie 
udostępniają ogólne broszury 
informacyjne wyjaśniające najważniejsze 
elementy procedury powrotu, 
przekazywane ustnie i pisemnie.

Or. en
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Poprawka 483
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Państwa członkowskie zapewniają 
obywatelom państw trzecich pomoc 
opiekuna, który będzie towarzyszył im w 
trakcie procedury zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 484
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. Państwa członkowskie zapewniają 
obywatelom państw trzecich znajdującym 
się w procesie powrotu możliwość 
komunikowania się z Międzynarodową 
Organizacją ds. Migracji (IOM) oraz 
udostępniają im dane kontaktowe 
organizacji oferujących pomoc prawną 
lub doradztwo. Pomoc prawna i 
doradztwo powinny być świadczone 
systematycznie i na wszystkich etapach 
procedury, w tym w odniesieniu do 
środków odwoławczych.

Or. en

Poprawka 485
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. Państwa członkowskie zapewniają 
obywatelom państw trzecich znajdującym 
się w procesie powrotu dostęp do opieki 
zdrowotnej i wszelkich innych 
potrzebnych im usług socjalnych.

Or. en

Poprawka 486
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Prawo do bycia wysłuchanym

Zanim zostanie przyjęta decyzja 
nakazująca powrót, obywatelowi państwa 
trzeciego przyznaje się prawo do bycia 
wysłuchanym, w szczególności w celu 
uwzględnienia:
a) uregulowanego albo nieuregulowanego 
charakteru pobytu obywatela państwa 
trzeciego;
b) wszystkich okoliczności mających 
wpływ na obowiązek wydania decyzji 
nakazującej powrót na mocy art. 8 ust. 2, 
3, 4, 5;
c) sytuacji osobistej i rodzinnej;
d) gotowości do dobrowolnego wyjazdu 
zgodnie z art. 9;
e) wszelkich innych istotnych szczegółów 
w celu zapobieżenia naruszeniom praw 
podstawowych, w szczególności zasady 
non-refoulement, prawa do poszanowania 
życia rodzinnego, jak również dobra 
dziecka.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana ma na celu wprowadzenie prawa do bycia wysłuchanym przysługującego 
obywatelowi państwa trzeciego podlegającemu decyzji nakazującej powrót, które to prawo 
zostało uznane przez TSUE w sprawach C-249/13, Bouljlida, i C-82/16, K.A.

Poprawka 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAKOŃCZENIE NIELEGALNEGO 
POBYTU

ZAKOŃCZENIE 
NIEUREGULOWANEGO POBYTU

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 488
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAKOŃCZENIE NIELEGALNEGO 
POBYTU

ZAKOŃCZENIE 
NIEUREGULOWANEGO POBYTU

Or. en

Poprawka 489
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla wyjątków, o 
których mowa w ust. 2–5, państwa 
członkowskie wydają decyzję nakazującą 
powrót każdemu obywatelowi państwa 
trzeciego nielegalnie przebywającemu na 
ich terytorium.

1. Bez uszczerbku dla wyjątków, o 
których mowa w ust. 2–5, państwa 
członkowskie przed wydaniem decyzji 
nakazującej powrót każdemu obywatelowi 
państwa trzeciego przebywającemu w 
nieuregulowany sposób na ich terytorium 
zawsze sprawdzają, czy status danej osoby 
może zostać uregulowany w oparciu o jej 
istniejące powiązania z państwem 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawkami złożonymi do art. 4.

Poprawka 490
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla wyjątków, o 
których mowa w ust. 2–5, państwa 
członkowskie wydają decyzję nakazującą 
powrót każdemu obywatelowi państwa 
trzeciego nielegalnie przebywającemu na 
ich terytorium.

1. Bez uszczerbku dla wyjątków, o 
których mowa w ust. 2 - 5, państwa 
członkowskie wydają decyzję nakazującą 
powrót oraz stosują środek detencyjny 
wobec każdego obywatela państwa 
trzeciego nielegalnie przebywającego na 
ich terytorium.

Or. nl

Uzasadnienie

Obecnie decyzja nakazująca powrót bez zastosowania środka detencyjnego w zdecydowanej 
większości przypadków pozostaje martwą literą. Właśnie dlatego europejska polityka azylowa 
jest nieskuteczna. Poprawka ta jest zgodna z zaleceniem zawartym w motywie 28, aby nie 
utrudniać przygotowania powrotu.

Poprawka 491
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla wyjątków, o 
których mowa w ust. 2–5, państwa 
członkowskie wydają decyzję nakazującą 
powrót każdemu obywatelowi państwa 
trzeciego nielegalnie przebywającemu na 
ich terytorium.

1. Bez uszczerbku dla wyjątków, o 
których mowa w ust. 2–5, państwa 
członkowskie wydają decyzję nakazującą 
powrót każdemu obywatelowi państwa 
trzeciego przebywającemu w 
nieuregulowany sposób na ich terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 492
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obywatele państw trzecich 
nielegalnie przebywający na terytorium 
jednego z państw członkowskich oraz 
posiadający ważne zezwolenie na pobyt 
lub inne zezwolenie upoważniające ich do 
pobytu wydane przez inne państwo 
członkowskie, mają obowiązek 
natychmiast udać się na terytorium tego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego nie wypełni 
tego obowiązku lub gdy natychmiastowy 
wyjazd danego obywatela państwa 
trzeciego jest konieczny ze względów 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego, zastosowanie ma ust. 1.

skreśla się
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 4.

Poprawka 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obywatele państw trzecich 
nielegalnie przebywający na terytorium 
jednego z państw członkowskich oraz 
posiadający ważne zezwolenie na pobyt 
lub inne zezwolenie upoważniające ich do 
pobytu wydane przez inne państwo 
członkowskie, mają obowiązek 
natychmiast udać się na terytorium tego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego nie wypełni 
tego obowiązku lub gdy natychmiastowy 
wyjazd danego obywatela państwa 
trzeciego jest konieczny ze względów 
porządku publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego, zastosowanie ma ust. 1.

2. Obywatele państw trzecich 
przebywający w nieuregulowany sposób 
na terytorium jednego z państw 
członkowskich oraz posiadający ważne 
zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie 
upoważniające ich do pobytu wydane przez 
inne państwo członkowskie, mają 
obowiązek natychmiast udać się na 
terytorium tego państwa członkowskiego. 
Jeżeli dany obywatel państwa trzeciego nie 
wypełni tego obowiązku lub gdy 
natychmiastowy wyjazd danego obywatela 
państwa trzeciego jest konieczny ze 
względów porządku publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego, zastosowanie 
ma ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 494
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku nieprzestrzegania tego 
obowiązku przez danego obywatela 
państwa trzeciego stosuje się ust. 1, a 
państwo członkowskie, które wydało 
decyzję nakazującą powrót, rozpoczyna 
konsultacje zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) 2018/1860.
Jeżeli państwo członkowskie, które wydało 
dokument pobytowy lub inne zezwolenie 
uprawniające do pobytu, powiadomi 
państwo członkowskie, które wydało 
decyzję nakazującą powrót, że utrzymuje 
taki dokument pobytowy lub takie 
zezwolenie w mocy, albo jeśli nie podejmie 
decyzji w terminie określonym w art. 10 
lit. e) rozporządzenia (UE) 2018/1860, to 
państwo członkowskie ma obowiązek 
wpuszczenia obywatela państwa trzeciego 
na swoje terytorium.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że rozporządzenie ustanawia jedynie zasady dotyczące konsultacji 
przeprowadzanych między państwami członkowskimi, dyrektywa powinna ustanowić zasadę, 
zgodnie z którą państwo członkowskie powinno przyjąć obywatela państwa trzeciego na swoje 
terytorium, co jest logiczną konsekwencją procedury rozpoczętej na mocy rozporządzenia 
(UE) 2018/1860 w przypadkach, gdy ważny dokument pobytowy lub inne zezwolenie nie 
zostały cofnięte. Zważywszy na przepisy dotyczące wykorzystania Systemu Informacyjnego do 
celów powrotów opublikowane w dniu 28 listopada 2018 r., po przedstawieniu przez Komisję 
wniosku w sprawie powrotów ważnym jest, aby połączyć te akty, ponieważ obydwa dotyczą 
kwestii powrotów, a także w celu zapewnienia spójności prawnej.

Poprawka 495
Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wstrzymać się od wydania decyzji 

3. Państwa członkowskie mogą 
wstrzymać się od wydania decyzji 
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nakazującej powrót wobec obywatela 
państwa trzeciego nielegalnie 
przebywającego na nich terytorium, jeżeli 
dany obywatel państwa trzeciego zostanie 
przyjęty przez inne państwo członkowskie 
na podstawie dwustronnych umów lub 
porozumień obowiązujących w dniu 13 
stycznia 2009 r. W takim przypadku 
państwo członkowskie, które przyjęło 
danego obywatela państwa trzeciego, 
stosuje ust. 1.

nakazującej powrót wobec obywatela 
państwa trzeciego nielegalnie 
przebywającego na nich terytorium, jeżeli 
dany obywatel państwa trzeciego zostanie 
przyjęty przez inne państwo członkowskie 
na podstawie umów obowiązujących 
w dniu 13 stycznia 2009 r. Decyzja 
państwa członkowskiego, aby nie wydawać 
decyzji nakazującej powrót na mocy 
umowy dwustronnej, musi mieć formę 
pisemną i zawierać odpowiednie 
uzasadnienie oraz uwzględniać wszystkie 
gwarancje proceduralne i materialne 
przewidziane w niniejszej dyrektywie i w 
prawie UE. Takie decyzje nigdy nie mogą 
naruszać prawa dostępu do procedury 
ochrony międzynarodowej i praw 
nieletnich.

Or. it

Uzasadnienie

Tylko umowy o readmisji umożliwiają demokratyczną i parlamentarną kontrolę; każda 
decyzja o rezygnacji z nakazania powrotu musi uwzględniać wszelkie gwarancje 
proceduralne i materialne oraz chronić zasadę dobra dziecka. Poprawka jest powiązana z 
poprawkami złożonymi do motywów 16 i 19 dotyczących decyzji nakazujących powrót i 
możliwości odwołania się od nich.

Poprawka 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
wstrzymać się od wydania decyzji 
nakazującej powrót wobec obywatela 
państwa trzeciego nielegalnie 
przebywającego na ich terytorium, jeżeli 
dany obywatel państwa trzeciego zostanie 
przyjęty przez inne państwo członkowskie 
na podstawie dwustronnych umów lub 
porozumień obowiązujących w dniu 13 
stycznia 2009 r. W takim przypadku 

3. Państwa członkowskie mogą 
wstrzymać się od wydania decyzji 
nakazującej powrót wobec obywatela 
państwa trzeciego przebywającego na ich 
terytorium w sposób nieuregulowany, 
jeżeli dany obywatel państwa trzeciego 
zostanie przyjęty przez inne państwo 
członkowskie na podstawie dwustronnych 
umów lub porozumień obowiązujących 
w dniu 13 stycznia 2009 r. W takim 
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państwo członkowskie, które przyjęło 
danego obywatela państwa trzeciego, 
stosuje ust. 1.

przypadku państwo członkowskie, które 
przyjęło danego obywatela państwa 
trzeciego, stosuje ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 497
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie postanowić o 
wydaniu obywatelowi państwa trzeciego 
nielegalnie przebywającemu na ich 
terytorium, niezależnego zezwolenia na 
pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego go do pobytu, ze 
względu na jego ciężką sytuację albo z 
przyczyn humanitarnych lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje 
się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli 
decyzja nakazująca powrót została już 
wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na 
okres ważności wspomnianego zezwolenia 
na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Procedura azylowa jako taka zapewnia wystarczające gwarancje uwzględnienia 
indywidualnej sytuacji obywatela państwa trzeciego. Poprawka ta jest powiązana z motywem 
28, który odnosi się do oceny sytuacji indywidualnej.
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Poprawka 498
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie postanowić o 
wydaniu obywatelowi państwa trzeciego 
nielegalnie przebywającemu na ich 
terytorium, niezależnego zezwolenia na 
pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego go do pobytu, ze 
względu na jego ciężką sytuację albo z 
przyczyn humanitarnych lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje 
się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli 
decyzja nakazująca powrót została już 
wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na 
okres ważności wspomnianego zezwolenia 
na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu.

4. Państwa członkowskie zawsze 
sprawdzają, czy danemu obywatelowi 
państwa trzeciego przebywającemu w 
nieuregulowany sposób na ich terytorium 
można wydać niezależny dokument 
pobytowy lub inne zezwolenie 
upoważniające tę osobę do pobytu ze 
względu na jej ciężką sytuację albo z 
przyczyn humanitarnych, z powodów 
opartych na prawach lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje 
się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli 
decyzja nakazująca powrót została już 
wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na 
okres ważności wspomnianego zezwolenia 
na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 4.

Poprawka 499
Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie postanowić o 
wydaniu obywatelowi państwa trzeciego 
nielegalnie przebywającego na ich 
terytorium, niezależnego zezwolenia na 
pobyt lub innego zezwolenia 

4. Państwa członkowskie muszą w 
każdym przypadku rozpatrzyć możliwość 
wydania obywatelowi państwa trzeciego 
nielegalnie przebywającego na ich 
terytorium, niezależnego zezwolenia na 
pobyt lub innego zezwolenia 
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upoważniającego go do pobytu, ze 
względu na jego ciężką sytuację albo z 
przyczyn humanitarnych lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje 
się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli 
decyzja nakazująca powrót została już 
wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na 
okres ważności wspomnianego zezwolenia 
na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu.

upoważniającego go do pobytu, ze 
względu na jego ciężką sytuację albo z 
przyczyn humanitarnych lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje 
się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli 
decyzja nakazująca powrót została już 
wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na 
okres ważności wspomnianego zezwolenia 
na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu.

Or. it

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie pozostawia państwom członkowskim znaczną swobodę w kwestii 
skorzystania z możliwości wydania dokumentu pobytowego lub zezwolenia ze względów 
charytatywnych i humanitarnych. Poprawka jest związana ze zmianami w motywie 19 
dotyczącym zawieszenia decyzji z innych powodów.

Poprawka 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie postanowić o 
wydaniu obywatelowi państwa trzeciego 
nielegalnie przebywającemu na ich 
terytorium, niezależnego zezwolenia na 
pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego go do pobytu, ze 
względu na jego ciężką sytuację albo z 
przyczyn humanitarnych lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje 
się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli 
decyzja nakazująca powrót została już 
wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na 
okres ważności wspomnianego zezwolenia 
na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu.

4. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie postanowić o 
wydaniu obywatelowi państwa trzeciego 
przebywającemu w nieuregulowany 
sposób na ich terytorium niezależnego 
zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego go do pobytu, ze 
względu na jego ciężką sytuację albo z 
przyczyn humanitarnych lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje 
się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli 
decyzja nakazująca powrót została już 
wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na 
okres ważności wspomnianego zezwolenia 
na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu.

Or. en
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Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 501
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli wobec obywatela państwa 
trzeciego nielegalnie przebywającego na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego toczy się procedura 
mająca na celu przedłużenie ważności 
zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu, wspomniane 
państwo członkowskie rozważa 
wstrzymanie się od wydania decyzji 
nakazującej powrót aż do zakończenia 
toczącej się procedury.

5. Jeżeli wobec obywatela państwa 
trzeciego nielegalnie przebywającego na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego toczy się procedura 
mająca na celu przedłużenie ważności 
zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu, wydanie 
decyzji nakazującej powrót kończy taką 
procedurę.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy unikać łączenia różnych procedur w celu osłabienia polityki azylowej. Poprawka ta 
jest konieczna dla osiągnięcia celu określonego w motywie 3.

Poprawka 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli wobec obywatela państwa 
trzeciego nielegalnie przebywającego na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego toczy się procedura 

5. Jeżeli wobec obywatela państwa 
trzeciego przebywającego w 
nieuregulowany sposób na terytorium 
danego państwa członkowskiego toczy się 
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mająca na celu przedłużenie ważności 
zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu, wspomniane 
państwo członkowskie rozważa 
wstrzymanie się od wydania decyzji 
nakazującej powrót aż do zakończenia 
toczącej się procedury.

procedura mająca na celu przedłużenie 
ważności zezwolenia na pobyt lub innego 
zezwolenia upoważniającego do pobytu, 
wspomniane państwo członkowskie 
rozważa wstrzymanie się od wydania 
decyzji nakazującej powrót aż do 
zakończenia toczącej się procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.

Poprawka 503
Isabel Santos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu].

skreśla się

Or. pt

Poprawka 504
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu].

skreśla się

Or. en

Poprawka 505
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu].

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót zgodnie z przepisami 
krajowymi:

Or. en

Poprawka 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 

Państwa członkowskie mogą wydać 
decyzję nakazującą powrót bezzwłocznie 
po przyjęciu decyzji o zakończeniu 
legalnego pobytu obywatela państwa 
trzeciego.



PE658.738v01-00 234/371 AM\1214327PL.docx

PL

uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu].

Or. en

Poprawka 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu].

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu] tylko w przypadku 
przeprowadzania w ramach procedury 
azylowej indywidualnej oceny stosowania 
zasady non-refoulement na podstawie 
prawa europejskiego i międzynarodowego 
w pełnym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość, lecz nie obowiązek wydania decyzji 
nakazującej powrót bezpośrednio po zakończeniu legalnego pobytu lub wraz z tą decyzją, 
ponieważ w indywidualnych przypadkach wystąpić mogą szczególne okoliczności. Ponadto 
nie wszystkie państwa członkowskie w pełni oceniają aspekt wydalenia w ramach dorobku 
prawnego dotyczącego powrotów w toku procedury azylowej lub przy podejmowaniu decyzji 
o odrzuceniu wniosku lub zakończeniu legalnego pobytu. Co więcej, takie bezzwłoczne 
wydanie decyzji nakazującej powrót nie powinno uniemożliwiać ewentualnych starań o 
wniesienie odwołania lub niweczyć praw do pozostania na terytorium w trakcie takich 
odwołań.
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Poprawka 508
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu].

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu] w celu zagwarantowania 
sprawnego przebiegu procedur, co leży 
również w najlepszym interesie osób 
powracających.

Or. en

Poprawka 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót bezzwłocznie po 
przyjęciu  decyzji o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, w 
tym decyzji o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu].

Państwa członkowskie wydają decyzję 
nakazującą powrót jednocześnie z 
przyjęciem decyzji o zakończeniu 
legalnego pobytu obywatela państwa 
trzeciego, w tym decyzji o nieprzyznaniu 
statusu uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu] lub bezzwłocznie po ich 
przyjęciu.

Or. fr

Poprawka 510
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Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w tym samym akcie, który zawiera 
decyzję […] o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego lub o 
odmowie prawa do tego pobytu, w 
tym […] decyzję o nieprzyznaniu statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu] lub

Or. en

Poprawka 511
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wraz z decyzją o zakończeniu 
legalnego pobytu obywatela państwa 
trzeciego lub o odmowie prawa do tego 
pobytu, w tym decyzją o nieprzyznaniu 
obywatelowi państwa trzeciego statusu 
uchodźcy lub statusu ochrony 
uzupełniającej zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) …/… [rozporządzenie o 
kwalifikowaniu]

Or. en

Poprawka 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza 
podejmowania przez państwa 
członkowskie decyzji nakazującej powrót 
wraz z decyzją o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, 
decyzją o wykonaniu wydalenia lub 
zakazem wjazdu, w ramach jednej decyzji 
administracyjnej lub orzeczenia sądowego, 
zgodnie z ich prawem krajowym.

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza 
podejmowania przez państwa 
członkowskie decyzji nakazującej powrót 
wraz z decyzją o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, 
decyzją o wykonaniu wydalenia lub 
zakazem wjazdu, w ramach jednej decyzji 
administracyjnej lub orzeczenia sądowego, 
zgodnie z ich prawem krajowym, bez 
uszczerbku dla gwarancji proceduralnych 
przewidzianych w rozdziale III i w innych 
odpowiednich przepisach prawa unijnego 
i krajowego.

Or. en

Poprawka 513
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie wyklucza 
podejmowania przez państwa 
członkowskie decyzji nakazującej powrót 
wraz z decyzją o zakończeniu legalnego 
pobytu obywatela państwa trzeciego, 
decyzją o wykonaniu wydalenia lub 
zakazem wjazdu, w ramach jednej decyzji 
administracyjnej lub orzeczenia 
sądowego, zgodnie z ich prawem 
krajowym.

Niezależnie od okoliczności niniejsza 
dyrektywa nie narusza praw zapisanych w 
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej przez obniżenie poziomu i 
dostępności skutecznych środków 
odwoławczych w porównaniu ze środkami 
dostępnymi dla własnych obywateli na 
mocy prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 16.
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Poprawka 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapity pierwszy i drugi pozostają bez 
uszczerbku dla gwarancji przewidzianych 
w rozdziale III i w innych odpowiednich 
przepisach prawa Unii i prawa krajowego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 515
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapity pierwszy i drugi pozostają bez 
uszczerbku dla gwarancji przewidzianych 
w rozdziale III i w innych odpowiednich 
przepisach prawa Unii i prawa krajowego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie mogą uznać 
każdą decyzję nakazującą powrót wydaną 
zgodnie z ust. 1 przez właściwe organy 
innych państw członkowskich zgodnie z 
dyrektywą Rady 2001/40/WE. W takich 
przypadkach powrót wykonywany jest 
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zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami państwa członkowskiego, które 
przeprowadza procedurę powrotu.

Or. fr

Poprawka 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. 8. W razie konieczności państwa 
członkowskie współpracują za 
pośrednictwem wyznaczonych punktów 
kontaktowych w celu ułatwienia 
wykonania decyzji nakazujących powrót. 
W szczególności współpraca państw 
członkowskich może polegać na 
zezwalaniu na tranzyt przez terytorium 
innego państwa członkowskiego do celów 
zastosowania się do decyzji nakazującej 
powrót lub do celów otrzymania 
dokumentów podróży. Zasady takiej 
współpracy można określić w dwu- lub 
wielostronnych porozumieniach lub 
umowach i mogą one obejmować warunki 
dotyczące eskortowania, terminów na 
odpowiedź oraz powiązanych kosztów.

Or. fr

Poprawka 518
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
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dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 
państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku.

dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
sześciu miesięcy.

Or. en

Poprawka 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 
państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku.

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 
państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku oraz o programach 
dobrowolnych powrotów dostępnych w 
języku zrozumiałym dla obywatela 
państwa trzeciego przebywającego bez 
zezwolenia i w terminie umożliwiającym 
mu skorzystanie z praw gwarantowanych 
niniejszą dyrektywą.

Or. it

Poprawka 520
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 
państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku.

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, państwa członkowskie 
w przypadku decyzji nakazującej powrót 
wyznaczają – na podstawie indywidualnej 
oceny danego przypadku – odpowiedni 
termin dobrowolnego wyjazdu wynoszący 
maksymalnie trzydzieści dni. Państwa 
członkowskie mogą określić w prawie 
krajowym, że termin ten jest wyznaczany 
jedynie na wniosek danego obywatela 
państwa trzeciego. W takim przypadku 
państwa członkowskie informują danych 
obywateli państw trzecich o możliwości 
złożenia takiego wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość indywidualnej oceny danego przypadku i 
wyznaczenia odpowiedniej liczby dni w odniesieniu do każdej decyzji nakazującej powrót. 
Tekst nie był wystarczająco jasny w tej kwestii. Ponadto, aby zapewnić skuteczny powrót, 
wymagany jest termin maksymalnie 30 dni.

Poprawka 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi 
trzydzieści dni. Co do zasady, państwa 
członkowskie wyznaczą taki termin bez 
konieczności składania wniosku przez 
obywatela państwa trzeciego. Państwa 
członkowskie informują obywateli państw 
trzecich o terminie dobrowolnego 
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państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku.

wyjazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Dobrowolny wyjazd jest najbardziej efektywnym (w tym także pod względem kosztów) 
wariantem, co podkreślono w różnych sprawozdaniach i w ocenie skutków przeprowadzonej 
przez PE, dlatego też zamiast ograniczać jego stosowanie należy zawsze zapewnić pełną 
możliwość jego realizacji i nadać mu charakter priorytetowy. Wyznaczenie terminu 30 dni 
jako obowiązujących standardowych ram czasowych pozwoli na zachowanie przejrzystości i 
stworzy rzeczywistą możliwość dobrowolnego wyjazdu, ponieważ często jest to długotrwały 
proces związany z podejmowaniem decyzji i organizowaniem praktycznych rozwiązań. 
Ponadto, aby w pełni ułatwić dobrowolny wyjazd, okres 30 lat należy wyznaczać z zasady, a 
nie wyłącznie po złożeniu przez obywatela państwa trzeciego wniosku w tym zakresie. 
Ograniczyłoby to również obciążenie państw członkowskich ze względu na brak konieczności 
ustanawiania odrębnej procedury składania wniosków.

Poprawka 522
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 
państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku.

W wyjątkowych przypadkach, w decyzji 
nakazującej powrót wyznacza się 
odpowiedni termin dobrowolnego 
wyjazdu, który wynosi do trzydziestu 
dni. Państwa członkowskie mogą określić 
w prawie krajowym, że termin ten jest 
wyznaczany jedynie na wniosek danego 
obywatela państwa trzeciego. W takim 
przypadku państwa członkowskie 
informują danych obywateli państw 
trzecich o możliwości złożenia takiego 
wniosku.

Or. nl

Poprawka 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi do 
trzydziestu dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 
państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku.

Bez uszczerbku dla wyjątków, o których 
mowa w ust. 2 i 4, w decyzji nakazującej 
powrót wyznacza się odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu, który wynosi 
trzydzieści dni. Państwa członkowskie 
mogą określić w prawie krajowym, że 
termin ten jest wyznaczany jedynie na 
wniosek danego obywatela państwa 
trzeciego. W takim przypadku państwa 
członkowskie informują danych obywateli 
państw trzecich o możliwości złożenia 
takiego wniosku.

Or. en

Poprawka 524
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidziany wyżej termin nie pozbawia 
danych obywateli państw trzecich 
możliwości wcześniejszego wyjazdu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 525
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Długość terminu dobrowolnego wyjazdu 
określa się z należytym uwzględnieniem 
szczególnych okoliczności w danym 

skreśla się
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przypadku, a w szczególności perspektywy 
powrotu.

Or. nl

Uzasadnienie

Polityka azylowa wymaga uproszczonych, jasnych procedur, w rama których równość praw 
ma nadrzędne znaczenie.

Poprawka 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Długość terminu dobrowolnego wyjazdu 
określa się z należytym uwzględnieniem 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku, a w szczególności perspektywy 
powrotu.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

O ile ocena indywidualna jest z pewnością kluczowa, o tyle z zasady nie jest ona potrzebna, 
ponieważ z zasady zawsze należy wyznaczyć termin 30 dni. W wyjątkowych przypadkach 
dotyczących krótszych okresów, jak wskazano w poprawce do art. 9 ust. 4 poniżej, faktycznie 
należy przeprowadzić indywidualną ocenę.

Poprawka 527
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Długość terminu dobrowolnego wyjazdu 
określa się z należytym uwzględnieniem 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku, a w szczególności perspektywy 

skreśla się



AM\1214327PL.docx 245/371 PE658.738v01-00

PL

powrotu.

Or. en

Poprawka 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Długość terminu dobrowolnego wyjazdu 
określa się z należytym uwzględnieniem 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku, a w szczególności perspektywy 
powrotu.

Długość terminu dobrowolnego wyjazdu 
określa się z należytym uwzględnieniem 
szczególnych okoliczności w danym 
przypadku.

Or. fr

Poprawka 529
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli jest to konieczne, państwa 
członkowskie przedłużają termin 
dobrowolnego wyjazdu, uwzględniając w 
danym przypadku szczególne okoliczności, 
takie jak długość pobytu, obecność dzieci 
uczęszczających do szkoły oraz istnienie 
innych związków rodzinnych i 
społecznych.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Możliwość jak najszybszego wznowienia edukacji w kraju pochodzenia, wśród tradycji 
kulturowych i w języku ojczystym, jest dla dzieci korzystna. Procedura powinna być tak 
krótka, aby w jej toku nie dochodziło do dalszego rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, co 
umożliwiałoby powoływanie się na te więzi w celu uzyskania prawa stałego pobytu po 
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odrzuceniu wniosku. Niniejsza poprawka eliminuje możliwość przedłużenia procedur ze 
względów sprzecznych z celem określonym w motywie 3.

Poprawka 530
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli jest to konieczne, państwa 
członkowskie przedłużają termin 
dobrowolnego wyjazdu, uwzględniając w 
danym przypadku szczególne okoliczności, 
takie jak długość pobytu, obecność dzieci 
uczęszczających do szkoły oraz istnienie 
innych związków rodzinnych i 
społecznych.

2. Jeżeli jest to konieczne, państwa 
członkowskie przedłużają termin 
dobrowolnego wyjazdu, uwzględniając w 
danym przypadku szczególne okoliczności, 
takie jak długość pobytu, obecność dzieci 
uczęszczających do szkoły, istnienie 
innych związków rodzinnych i 
społecznych, choroba czy pobyt w szpitalu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

Poprawka 531
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niektóre obowiązki mające na celu 
uniknięcie ryzyka ucieczki, takie jak 
regularne zgłaszanie się do danego organu, 
wpłacenie odpowiedniej kaucji, 
dostarczenie dokumentów lub obowiązek 
przebywania w określonym miejscu, mogą 
zostać nałożone na czas trwania okresu, w 
którym ma nastąpić dobrowolny wyjazd.

3. Niektóre obowiązki mające na celu 
uniknięcie ryzyka ucieczki, takie jak 
regularne zgłaszanie się do danego organu, 
wpłacenie odpowiedniej kaucji, którą 
obywatel państwa trzeciego jest w stanie 
wnieść, dostarczenie dokumentów lub 
obowiązek przebywania w określonym 
miejscu, mogą zostać nałożone na czas 
trwania okresu, w którym ma nastąpić 
dobrowolny wyjazd.
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Or. en

Poprawka 532
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nie 
wyznaczają terminu dobrowolnego 
wyjazdu w następujących przypadkach:

skreśla się

a) jeśli istnieje ryzyko 
ucieczki stwierdzone zgodnie z art. 6;
b) jeśli wniosek o pozwolenie na legalny 
pobyt został odrzucony jako oczywiście 
bezzasadny lub zawierający fałszywe 
informacje;
c) jeśli dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

Or. en

Poprawka 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nie 
wyznaczają terminu dobrowolnego 
wyjazdu w następujących przypadkach:

4. W wyjątkowych przypadkach 
można również wyznaczyć krótszy termin 
dobrowolnego wyjazdu, nie krótszy niż 15 
dni, po przeprowadzeniu indywidualnej 
oceny perspektywy powrotu. Okres krótszy 
niż 15 dni może zostać wyznaczony 
jedynie w przypadku, gdy w wyniku 
indywidualnej oceny stwierdzono, że 
zastosowanie mają następujące przypadki:
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Or. en

Poprawka 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie nie 
wyznaczają terminu dobrowolnego 
wyjazdu w następujących przypadkach:

4. Państwa członkowskie mogą 
wyznaczyć termin dobrowolnego wyjazdu 
nie krótszy niż siedem dni i - na zasadzie 
wyjątku - powstrzymać się od wyznaczenia 
terminu dobrowolnego wyjazdu w 
następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeśli istnieje ryzyko 
ucieczki stwierdzone zgodnie z art. 6;

a) w przypadku jawnych przejawów 
niestosowania się do środków związanych 
z powrotem stosowanych na mocy 
dyrektywy lub niestosowania się do środka 
mającego na celu zapobieganie ryzyku 
ucieczki;

Or. en

Poprawka 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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b) jeśli wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
oczywiście bezzasadny lub zawierający 
fałszywe informacje;

skreśla się

Or. en

Poprawka 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeśli wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
oczywiście bezzasadny lub zawierający 
fałszywe informacje;

b) jeśli wniosek o pozwolenie na 
legalny pobyt został odrzucony jako 
zawierający fałszywe informacje;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z poprawką złożoną do 
art. 9 ust. 4 dotyczącą krótkich terminów dobrowolnego wyjazdu. Skreślenie określenia 
„oczywiście bezzasadny” jest konieczne, ponieważ w powiązaniu z wnioskami dotyczącymi 
rozporządzenia o procedurze azylowej mogłoby ono obejmować wszystkie wnioski o 
udzielenie azylu pochodzące z państw trzecich/państw pochodzenia uznanych za 
„bezpieczne”, tym samym potencjalnie wykluczając możliwość dobrowolnego wyjazdu dużych 
grup osób ubiegających się o azyl.

Poprawka 538
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeśli dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

c) jeśli dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego bądź 
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został skazany za przestępstwo zagrożone 
karą pozbawienia wolności w 
maksymalnym wymiarze co najmniej 
trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego zdania stanowi uściślenie, że dla celów niniejszej dyrektywy czyn zabroniony 
zagrożony karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat nie 
powinien pozostawać bez konsekwencji dla długości zakazu wjazdu w odniesieniu do osoby, 
która się takiego czynu dopuściła. To samo dotyczy innych części dyrektywy, w których stosuje 
się to zdanie.

Poprawka 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeśli dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

c) jeśli dany obywatel państwa 
trzeciego stanowi rzeczywiste i aktualne 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego;

Or. en

Poprawka 540
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeśli rozpatrzenie wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
zostało odrzucone w przypadkach, o 
których mowa w art. 39 ust. 1 lit. c), d) lub 
f) rozporządzenia (UE) .../… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej], 
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lub jeśli wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej został odrzucony po 
przeprowadzeniu przyspieszonej 
procedury rozpatrywania w przypadkach, 
o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b), c) 
lub d) rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej].

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powrotowa jest częściowo powiązana z rozporządzeniem o procedurze azylowej i z 
tego względu powinna zostać dostosowana do stanowiska Parlamentu w sprawie 
rozporządzenia o procedurze azylowej. Dlatego też dodajemy w przedmiotowej dyrektywie 
niezbędne odniesienia do art. 39 rozporządzenia o procedurze azylowej dotyczącego 
dorozumianego wycofania wniosków oraz do art. 40 tegoż rozporządzenia dotyczącego 
przyspieszonej procedury rozpatrywania.

Poprawka 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) powyższe dotyczy w szczególności 
obywateli państw trzecich, którzy popełnili 
przestępstwa w kilku państwach 
członkowskich lub przestępstwa związane 
z terroryzmem lub poważną 
przestępczością.

Or. en

Poprawka 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) powyższe powinno dotyczyć 
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również obywateli państw trzecich 
skazanych za oszustwo zasiłkowe 
polegające na wykorzystaniu multiplikacji 
tożsamości.

Or. en

Poprawka 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli w decyzji nakazującej 
powrót został wyznaczony termin 
dobrowolnego wyjazdu, i o ile obywatel 
państwa trzeciego, którego ta decyzja 
dotyczy, nie stanowi zagrożenia dla 
porządku lub bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego państw 
członkowskich, może on w tym terminie i 
tylko w celu wykonania tej decyzji 
przejechać tranzytem przez terytorium 
państwa członkowskiego, innego niż to, 
które decyzję taką wydało.
Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby taki tranzyt był przedmiotem ich 
uprzedniej zgody.
Państwa członkowskie informują Komisję 
i siebie nawzajem o wprowadzeniu lub 
zniesieniu obowiązku uzyskania ich 
uprzedniej zgody na tranzyt obywatela 
państwa trzeciego przez ich terytoria.

Or. pl

Poprawka 544
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o niewyznaczeniu terminu 
dobrowolnego wyjazdu, jeżeli dany 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
rzeczywiste i aktualne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 9 ust. 4.

Poprawka 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Jeżeli na terytorium państwa 
członkowskiego zostanie ujawniony 
obywatel państwa trzeciego:
a) któremu inne państwo członkowskie 
wydało decyzję nakazującą powrót bez 
wyznaczonego terminu dobrowolnego 
wyjazdu,
b) który pomimo objęcia go decyzją 
nakazującą powrót wydaną przez inne 
państwo członkowskie, w której 
wyznaczony został termin dobrowolnego 
wyjazdu, nie uzyskał zgody na przejazd 
tranzytem przez terytorium tego państwa 
członkowskiego, jeżeli zgoda taka była 
wymagana,
c) który został uznany za zagrożenie dla 
porządku lub bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego tego 
państwa członkowskiego
to to państwo członkowskie może 
zastosować procedurę określoną w 
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dyrektywie Rady 2001/40/WE albo 
przekazać danego obywatela państwa 
trzeciego z powrotem do państwa 
członkowskiego, które tę decyzję wydało.

Or. pl

Poprawka 546
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw 
trzecich, którzy nie posiadają ważnych 
dokumentów podróży, oraz do uzyskania 
takich dokumentów.

skreśla się

Or. en

Poprawka 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 



AM\1214327PL.docx 255/371 PE658.738v01-00

PL

jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
którzy nie posiadają ważnych dokumentów 
podróży, oraz do uzyskania takich 
dokumentów.

jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
którzy nie posiadają ważnych dokumentów 
podróży, oraz do uzyskania takich 
dokumentów. Państwa członkowskie 
powinny ponadto zwiększyć współpracę w 
zakresie powrotów, w tym w drodze 
wymiany informacji i stosowania 
dyrektywy 2001/40/WE w sprawie 
wzajemnego uznawania decyzji o 
wydalaniu obywateli państw trzecich, z 
poszanowaniem gwarancji dotyczących 
praw podstawowych.

Or. en

Poprawka 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
którzy nie posiadają ważnych dokumentów 
podróży, oraz do uzyskania takich 
dokumentów.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Dotyczy to 
przede wszystkim tych obywateli państw 
trzecich, którzy zostali skazani za poważne 
i powtarzające się przestępstwa 
kryminalne, w szczególności terroryzm. 
Środki te obejmują wszelkie środki 
niezbędne do potwierdzenia tożsamości 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich, którzy nie posiadają 
ważnych dokumentów podróży, oraz do 
uzyskania takich dokumentów.
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Or. en

Poprawka 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
którzy nie posiadają ważnych dokumentów 
podróży, oraz do uzyskania takich 
dokumentów.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
którzy nie posiadają ważnych dokumentów 
podróży, oraz do uzyskania takich 
dokumentów, w tym kary określone w 
prawie krajowym, jeżeli zostały one 
przewidziane przez państwa członkowskie
.

Or. fr

Poprawka 550
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
zastosowania środka detencyjnego wobec 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich oraz potwierdzenia 
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wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
którzy nie posiadają ważnych dokumentów 
podróży, oraz do uzyskania takich 
dokumentów.

tożsamości nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich, którzy nie 
posiadają ważnych dokumentów podróży, 
oraz do uzyskania takich dokumentów.

Or. nl

Uzasadnienie

Przymusowy powrót stanowi niezbędny element skutecznego systemu azylowego. Wyznaczanie 
terminu dobrowolnego wyjazdu można rozważać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Poprawka 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
którzy nie posiadają ważnych dokumentów 
podróży, oraz do uzyskania takich 
dokumentów.

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki niezbędne do wykonania 
decyzji nakazującej powrót, jeżeli żaden 
termin dobrowolnego wyjazdu nie został 
wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 4 lub 
jeżeli zobowiązanie do powrotu nie zostało 
wykonane w terminie dobrowolnego 
wyjazdu, zgodnie z art. 9. Środki te 
obejmują wszelkie środki niezbędne do 
potwierdzenia tożsamości obywateli 
państw trzecich przebywających w 
nieuregulowany sposób, którzy nie 
posiadają ważnych dokumentów podróży, 
oraz do uzyskania takich dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.
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Poprawka 552
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Bez uszczerbku dla innych 
przypadków przewidzianych w prawie 
Unii i prawie międzynarodowym, w 
których wydalenie obywatela państwa 
trzeciego nie jest dozwolone, a także w 
uzupełnieniu do przypadków objętych 
zakresem ochrony uzupełniającej, 
zakazuje się bez wyjątku wydawania 
decyzji nakazującej powrót bądź 
wydalenia obywatela państwa trzeciego do 
państwa trzeciego lub na terytorium 
trzecie dotknięte środkami 
ograniczającymi podjętymi przez Unię 
Europejską zgodnie z art. 215 TFUE lub 
rozdziałem 2 tytuł V TUE, a także 
środkami ograniczającymi przyjętymi 
przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych stanowiącą na 
mocy rozdziału VII Karty Narodów 
Zjednoczonych.

Or. en

Poprawka 553
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwo członkowskie 
wyznaczyło termin dobrowolnego wyjazdu 
zgodnie z art. 9, decyzja nakazująca 
powrót może być wykonana dopiero po 
wygaśnięciu tego terminu, chyba że pojawi 
się w tym okresie ryzyko, o którym mowa 

2. Jeżeli państwo członkowskie 
wyznaczyło termin dobrowolnego wyjazdu 
zgodnie z art. 9, decyzja nakazująca 
powrót może być wykonana dopiero po 
wygaśnięciu tego terminu, chyba że pojawi 
się w tym okresie ryzyko, o którym mowa 
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w art. 9 ust. 4. w art. 9 ust. 4 lit. a).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 9 ust. 4a).

Poprawka 554
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie może 
wydawać odrębne decyzje administracyjne 
lub orzeczenia sądowe nakazujące 
wydalenie.

3. Państwa członkowskie powinny 
również zarządzić wydalenie w decyzji 
nakazującej powrót.

Or. nl

Uzasadnienie

Prowadzi to do uproszczenia procedur administracyjnych oraz bardziej przejrzystej i 
sprawiedliwej sytuacji prawnej wszystkich obywateli państw trzecich. Niniejsza poprawka jest 
konieczna w celu osiągnięcia skuteczności polityki w zakresie powrotów zgodnie z treścią 
motywu 3.

Poprawka 555
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwa członkowskie 
stosują – w ostateczności – środki 
przymusu w celu przeprowadzenia 
wydalenia obywatela państwa trzeciego, 
który sprzeciwia się temu wydaleniu, 
środki te muszą być proporcjonalne i nie 
mogą obejmować użycia siły 

4. Państwa członkowskie nigdy nie 
stosują środków przymusu w celu 
przeprowadzenia wydalenia obywatela 
państwa trzeciego. Państwa członkowskie 
zawsze przestrzegają praw podstawowych 
i z należnym szacunkiem pochodzą do 
godności i nietykalności cielesnej danego 
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przekraczającego rozsądne granice. Są 
one stosowane w sposób przewidziany w 
prawie krajowym, z poszanowaniem praw 
podstawowych i należnym szacunkiem dla 
godności i nietykalności cielesnej danego 
obywatela państwa trzeciego.

obywatela państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 40.

Poprawka 556
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwa członkowskie 
stosują – w ostateczności – środki 
przymusu w celu przeprowadzenia 
wydalenia obywatela państwa trzeciego, 
który sprzeciwia się temu wydaleniu, 
środki te muszą być proporcjonalne i nie 
mogą obejmować użycia siły 
przekraczającego rozsądne granice. Są one 
stosowane w sposób przewidziany w 
prawie krajowym, z poszanowaniem praw 
podstawowych i należnym szacunkiem dla 
godności i nietykalności cielesnej danego 
obywatela państwa trzeciego.

4. Jeśli Państwa Członkowskie stosują 
środki przymusu w celu wykonania 
deportacji stawiającego opór obywatela 
państwa trzeciego, środki te są zgodne z 
zasadą proporcjonalności i nie przekraczają 
granic koniecznego użycia siły. Są one 
stosowane w sposób przewidziany w 
prawie krajowym, z poszanowaniem praw 
podstawowych i należnym szacunkiem dla 
godności i nietykalności cielesnej danego 
obywatela państwa trzeciego.

Or. nl

Uzasadnienie

Przymusowa repatriacja nielegalnego cudzoziemca powinna stanowić rozwiązanie 
podstawowe. Niniejsza poprawka jest konieczna w celu osiągnięcia skuteczności polityki w 
zakresie powrotów imigrantów, zgodnie z treścią motywu 3.

Poprawka 557
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Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli wydalenie następuje drogą 
powietrzną, państwa członkowskie 
uwzględniają wspólne wytyczne w sprawie 
postanowień dotyczących bezpieczeństwa 
w odniesieniu do wspólnych wydaleń 
drogą powietrzną, załączone do decyzji 
2004/573/WE.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 40.

Poprawka 558
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczny system monitorowania 
przymusowych powrotów.

6. Państwa członkowskie zapewniają 
monitorowanie powrotów przez niezależne 
krajowe instytucje ds. praw człowieka. 
Państwa członkowskie zapewniają 
należyte monitorowanie wszystkich 
operacji powrotowych przez niezależne 
organy monitorujące, odpowiednio 
przeszkolone w zakresie unijnych i 
międzynarodowych praw podstawowych 
oraz prawa dotyczącego uchodźców.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.
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Poprawka 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczny system monitorowania 
przymusowych powrotów.

6. Państwa członkowskie zapewniają 
skuteczny system monitorowania 
przymusowych powrotów. System ten nie 
implikuje systematycznego wdrażania 
kontroli każdego przypadku 
przymusowego powrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje motyw 4 i wyjaśnia zakres wynikających z niego obowiązków.

Poprawka 560
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Niezależne organy monitorujące 
powroty przeprowadzają inspekcje, 
również bez uprzedzenia, w ośrodkach 
detencyjnych i wszelkich innych obiektach 
krajowych, w których przebywają 
zatrzymani obywatele państw trzecich lub 
obywatele państw trzecich oczekujący na 
wydalenie.
Podczas inspekcji niezależne organy 
monitorujące powroty mają możliwość:
- dostępu do wszystkich stref w ośrodkach 
detencyjnych;
- przesłuchania zatrzymanego lub 
przebywającego tam obywatela państwa 
trzeciego;
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- zadawania wszelkich pytań personelowi 
pracującemu w ośrodkach detencyjnych;
- żądania i otrzymywania kopii 
dokumentów.
Każda niezależna krajowa instytucja praw 
człowieka upoważniona do 
monitorowania powrotów składa 
Parlamentowi Europejskiemu lub 
parlamentowi narodowemu 
odpowiedniego państwa członkowskiego, 
w którym instytucja ta ma siedzibę, 
sprawozdanie dotyczące naruszeń 
przepisów niniejszej dyrektywy, a także 
sprawozdanie w przypadku naruszenia 
praw podstawowych przez państwo 
członkowskie w związku ze stosowaniem 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

Poprawka 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję, aby koszty poniesione 
przez nie w związku z wydaleniem były 
zwracane przez obywatela państwa 
trzeciego objętego decyzją nakazującą 
powrót albo inną osobę lub podmiot 
odpowiedzialny za pobyt lub zatrudnienie 
tego obywatela państwa trzeciego na ich 
terytorium.

Or. pl
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Poprawka 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli miałoby ono naruszać zasadę 
non-refoulement; lub

skreśla się

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności ze zmianami w art. 16 ust. 3 akapicie pierwszym oraz w art. 22 
ust. 6 akapicie pierwszym skreśla się odniesienia do zasady non-refoulement.

Poprawka 563
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli miałoby ono naruszać zasadę 
non-refoulement; lub lub

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Przestrzeganie zasady non-refoulement jest zagwarantowane w wystarczającym stopniu, a 
odroczenie terminu wydalenia nie służy realizacji tej zasady. Zasada non-refoulement została 
już przywołana w motywie 20, a międzynarodowe konwencje praw człowieka, o których 
mowa, wymieniono w motywie 4. Samo odroczenie wydalenia jest sprzeczne ze skuteczną 
polityką azylową, o której mowa w motywie 3.

Poprawka 564
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) udział obywateli państw trzecich 
w toczących się postępowaniach karnych 
lub administracyjnych w charakterze 
ofiar, podejrzanych lub świadków, 
w szczególności w odniesieniu do 
dyrektywy 2009/52/WE, dyrektywy 
2011/36/UE i dyrektywy 2012/29/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 14 i motywu 15a (nowy).

Poprawka 565
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stan fizyczny i psychiczny 
obywatela państwa trzeciego;

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Stan fizyczny i psychiczny obywatela państwa trzeciego został oceniony na wcześniejszym 
etapie procedury. W przeszłości odwoływanie się do tych względów po zakończeniu 
postępowania prowadziło do wystąpienia aranżowanych incydentów repatriacyjnych. 
Prowadzi to do nieskuteczności systemu azylowego i mniej sprawiedliwego traktowania 
obywateli państw trzecich. Poprawka ta zapobiega sytuacji, w której wielość procedur 
utrudnia skuteczną politykę w zakresie powrotów, o której mowa w motywie 3.

Poprawka 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12 Powrót i wydalenie małoletnich 
bez opieki

12 Powrót i wydalenie dzieci bez 
opieki

Or. en

Uzasadnienie

Intergrupa ds. praw dzieci wprowadza dodatkowe gwarancje, aby zapewnić, że dobro dziecka 
zawsze ma wagę nadrzędną w procedurach powrotu z udziałem dzieci niezależnie od tego, czy 
są one pozbawione opieki lub odłączone od rodzin czy towarzyszą im rodziny.

Poprawka 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12 Powrót i wydalenie małoletnich bez 
opieki

12 Powrót i wydalenie małoletnich

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana z poprawkami do art. 20.

Poprawka 568
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12 Powrót i wydalenie małoletnich bez 
opieki

12 Powrót i wydalenie małoletnich

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
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do motywu 40.

Poprawka 569
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Jak najszybszy powrót do kraju pochodzenia leży w interesie małoletniego, który będzie tam 
podlegać odpowiedzialności rządu tego kraju. Niniejsza poprawka jest konieczna w celu 
osiągnięcia skuteczności polityki w zakresie powrotów zgodnie z treścią motywu 3.

Poprawka 570
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka.

1. W możliwie najkrótszym czasie po 
identyfikacji małoletniego i w każdym 
przypadku przed podjęciem decyzji 
nakazującej powrót wobec małoletniego 
państwa członkowskie przeprowadzają 
ocenę dobra dziecka w celu stwierdzenia, 
czy powrót służy dobru dziecka, 
niezależnie od tego, czy dziecko jest z 
rodziną, czy też zostało pozbawione opieki 
lub rozdzielone z rodziną. W przypadku 
uznania, że powrót służy dobru dziecka, 
wdraża się konkretne i właściwe środki 
wykonawcze. Pomoc ze strony właściwych 
organów innych niż organy nakazujące 
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powrót, w tym przeszkolonych opiekunów, 
jak również pomoc prawna i językowa 
udzielana jest z należytym uwzględnieniem 
dobra dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40.

Poprawka 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka.

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc - w tym 
specjalistów ds. ochrony dzieci przez cały 
czas trwania procedury - z należytym 
uwzględnieniem dobra dziecka. Przed 
podjęciem decyzji o wydaniu decyzji 
nakazującej powrót wobec dziecka bez 
opieki państwa członkowskie biorą 
również pod uwagę uzasadnione i trwałe 
więzi, jakie dziecko wytworzyło w 
państwach członkowskich, w tym naukę w 
szkole.

Or. en

Uzasadnienie

Intergrupa ds. praw dzieci wprowadza dodatkowe gwarancje, aby zapewnić, że dobro dziecka 
zawsze ma wagę nadrzędną w procedurach powrotu z udziałem dzieci niezależnie od tego, czy 
są one pozbawione opieki lub odłączone od rodzin czy towarzyszą im rodziny.

Poprawka 572
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana pomoc ze strony właściwych 
organów, innych niż organy 
odpowiedzialne za powrót, z należytym 
uwzględnieniem dobra dziecka.

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, państwa 
członkowskie podejmują jak najszybciej 
wszelkie niezbędne kroki w celu 
zidentyfikowania członków rodziny 
dziecka. Małoletniemu bez opieki zostaje 
przyznana pomoc ze strony właściwych 
organów, innych niż organy 
odpowiedzialne za powrót, z należytym 
uwzględnieniem dobra dziecka.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wpisuje się w intencję ochrony interesu dziecka, która przenika całą 
dyrektywę. Ściśle uzupełnia na przykład poprawkę 23 i motyw 43.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka.

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, przy czym 
należy kierować się przede wszystkim 
dobrem dziecka oraz skonsultować się z 
opiekunem lub przedstawicielem 
prawnym, który został wyznaczony do 
pomocy małoletniemu bez opieki.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 14 
dotyczącego zarządzania powrotami, w ramach którego szczególną uwagę należy zwrócić na 
grupy wymagające szczególnego traktowania, w szczególności na dzieci. Niniejsza poprawka 
wzmacnia zabezpieczenia praw dzieci i jest zgodna ze stanowiskiem PE w innych 
przypadkach, np. WESA oraz częściowo z ustaleniami poczynionymi dotychczas w toku 
rozmów trójstronnych dotyczących tych przypadków.

Poprawka 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka.

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, w 
obecności wyznaczonego opiekuna i z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do artykułów dotyczących postępowania z małoletnimi bez opieki niniejszej dyrektywy oraz 
innych tekstów podlegających reformie WESA przyjętych przez Parlament Europejski w 
czasie poprzedniej kadencji.

Poprawka 575
Maria Grapini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka i 
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należytym uwzględnieniem dobra dziecka. szczególnej opieki nad nim.

Or. ro

Poprawka 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego bez opieki, zostaje mu 
przyznana odpowiednia pomoc, z 
należytym uwzględnieniem dobra dziecka.

1. Przed podjęciem decyzji o wydaniu 
decyzji nakazującej powrót wobec 
małoletniego, zostaje mu przyznana 
odpowiednia pomoc, z należytym 
uwzględnieniem dobra dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana z poprawkami do art. 20.

Poprawka 577
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed wydaleniem małoletniego 
bez opieki z terytorium danego państwa 
członkowskiego, organy tego państwa 
członkowskiego upewniają się, że zostanie 
on przekazany członkowi swojej rodziny 
lub wyznaczonemu opiekunowi albo 
zostanie umieszczony w odpowiednim 
ośrodku w państwie, do którego następuje 
wydalenie.

skreśla się

Or. nl
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Uzasadnienie

Za sytuację w kraju pochodzenia odpowiedzialność ponosi rząd tego kraju. Ponadto kraj 
pochodzenia posiada najlepszą wiedzę na temat tego, kim jest rodzina lub kto może zostać 
wyznaczony na opiekuna. Niniejsza poprawka jest konieczna w celu osiągnięcia skuteczności 
polityki w zakresie powrotów imigrantów, zgodnie z treścią motywu 3. Pierwotny tekst 
narzuca warunki, których państwo członkowskie nie może spełnić lub które są zależne od 
dobrej woli państw trzecich.

Poprawka 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed wydaleniem małoletniego 
bez opieki z terytorium danego państwa 
członkowskiego, organy tego państwa 
członkowskiego upewniają się, że zostanie 
on przekazany członkowi swojej rodziny 
lub wyznaczonemu opiekunowi albo 
zostanie umieszczony w odpowiednim 
ośrodku w państwie, do którego następuje 
wydalenie.

2. Przed wydaleniem małoletniego 
bez opieki z terytorium danego państwa 
członkowskiego organy tego państwa 
członkowskiego upewniają się, że zostanie 
on przekazany członkowi swojej rodziny 
lub wyznaczonemu opiekunowi albo 
zostanie umieszczony w odpowiednim 
ośrodku w państwie, do którego następuje 
wydalenie oraz podejmują szczegółowe 
działania następcze w celu zapewnienia 
pełnego poszanowania interesów dziecka. 
W przypadku uznania, że powrót leży w 
najlepszym interesie dziecka, państwa 
członkowskie zapewniają mu odpowiednią 
pomoc.

Or. en

Uzasadnienie

Intergrupa ds. praw dzieci wprowadza dodatkowe gwarancje, aby zapewnić, że dobro dziecka 
zawsze ma wagę nadrzędną w procedurach powrotu z udziałem dzieci niezależnie od tego, czy 
są one pozbawione opieki lub odłączone od rodzin czy towarzyszą im rodziny.

Poprawka 579
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przed wydaleniem małoletniego 
bez opieki z terytorium danego państwa 
członkowskiego, organy tego państwa 
członkowskiego upewniają się, że zostanie 
on przekazany członkowi swojej rodziny 
lub wyznaczonemu opiekunowi albo 
zostanie umieszczony w odpowiednim 
ośrodku w państwie, do którego następuje 
wydalenie.

2. Przed powrotem małoletniego bez 
opieki lub odłączonego od rodziny z 
terytorium danego państwa 
członkowskiego organy tego państwa 
członkowskiego upewniają się, że zostanie 
on przekazany członkowi swojej rodziny 
oraz zapewniają odpowiednie przekazanie 
ustaleń dotyczących sprawowania opieki i 
pieczy, które są adekwatne i odpowiednie 
dla danego małoletniego, jego rodziców 
oraz osoby, która zwyczajowo rzeczywiście 
sprawuje nad nim pieczę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40.

Poprawka 580
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie 
przedstawiają małoletnim i rodzinom 
dokumentację wskazującą, że są oni 
objęci toczącą się procedurą powrotu i że 
nikt z nich, w tym opiekunowie prawni lub 
osoby, które zwyczajowo rzeczywiście 
sprawują nad nimi pieczę, nie podlega 
zatrzymaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40. Stosowanie wobec małoletnich środka detencyjnego nigdy nie służy ich 
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dobru. W związku z tym należy wydać zakaz stosowania środka detencyjnego wobec dzieci, 
aby chronić małoletnich. Ponadto pojęcie „dobra dziecka” oznacza, że środka detencyjnego 
nigdy nie należy stosować również wobec rodziców lub opiekunów prawnych bądź głównych 
opiekunów zwyczajowych.

Poprawka 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dzieciom bez opieki przez cały czas 
trwania całego procesu pomaga opiekun, 
a przy podejmowaniu wszelkich decyzji 
należy przede wszystkim uwzględnić dobro 
dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że dobro dziecka zawsze stanowi kwestię nadrzędną, należy wyznaczyć 
opiekuna dla dzieci pozbawionych opieki i dzieci odłączonych od rodzin. Poprawka ta opiera 
się na podręczniku FRA pt. „Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej”, s. 26 
i następne.

Poprawka 582
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie zapewniają 
wyznaczenie niezależnego 
i wykwalifikowanego opiekuna 
posiadającego niezbędną wiedzę 
i odpowiednie przeszkolenie, który będzie 
towarzyszył dzieciom bez opieki i dzieciom 
odłączonym od rodzin, aby zapewnić, że 
dobro dziecka jest brane pod uwagę. W 
tym celu opiekun uczestniczy w 
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procedurze, aby zapewnić, że powroty 
mają miejsce wyłącznie wtedy, gdy służy to 
dobru dziecka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40.

Poprawka 583
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Pomoc w zakresie powrotu i 
reintegracji przyznaje się wszystkim 
małoletnim i ich rodzinom.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40.

Poprawka 584
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreśla się
Zakaz wjazdu

1.
Decyzji nakazującej powrót towarzyszy 
zakaz wjazdu:



PE658.738v01-00 276/371 AM\1214327PL.docx

PL

a) jeżeli nie wyznaczono terminu 
dobrowolnego wyjazdu, lub
b) jeżeli zobowiązanie do powrotu nie 
zostało wykonane.
W innych przypadkach decyzjom 
nakazującym powrót może towarzyszyć 
zakaz wjazdu.
2. W przypadkach uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami danej 
sprawy i z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności państwa członkowskie 
mogą wydać zakaz wjazdu, który nie 
towarzyszy decyzji nakazującej powrót, 
wobec obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państw członkowskich, którego nielegalny 
pobyt wykryto w związku z odprawą 
graniczną przy wyjeździe przeprowadzaną 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2016/399.
3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany, z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego 
przypadku okoliczności i co do zasady nie 
przekracza pięciu lat. Może on być jednak 
dłuższy niż pięć lat, jeżeli obywatel 
państwa trzeciego stanowi poważne 
zagrożenie dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.
4.
Państwa członkowskie rozważają 
cofnięcie lub zawieszenie zakazu wjazdu, 
jeżeli obywatel państwa trzeciego, który 
podlega zakazowi wjazdu wydanemu 
zgodnie z ust. 1 akapit drugi, jest w stanie 
wykazać, że opuścił terytorium państwa 
członkowskiego, w pełni przestrzegając 
decyzji nakazującej powrót.
Ofiary handlu ludźmi, którym wydano 
zezwolenie na pobyt zgodnie z dyrektywą 
Rady 2004/81/WE28, nie podlegają 
zakazowi wjazdu, bez uszczerbku dla ust. 
1 akapit pierwszy pkt b) oraz pod 
warunkiem, że dany obywatel państwa 
trzeciego nie stanowi zagrożenia dla 
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porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.
W indywidualnych przypadkach państwa 
członkowskie mogą wstrzymać się od 
wydania zakazu wjazdu lub zawiesić go z 
przyczyn humanitarnych.
W indywidualnych przypadkach lub w 
niektórych kategoriach przypadków 
państwa członkowskie mogą cofnąć lub 
zawiesić zakaz wjazdu z innych przyczyn.
5. Jeżeli państwo członkowskie rozważa 
możliwość wydania zezwolenia na pobyt 
lub innego zezwolenia upoważniającego 
do pobytu obywatelowi państwa trzeciego, 
wobec którego w innym państwie 
członkowskim wydany został zakaz 
wjazdu, zasięga ono najpierw opinii 
państwa członkowskiego, które wydało ten 
zakaz wjazdu , zgodnie z art. 27 
rozporządzenia (UE) 2018/XXX29.
6. Ust. 1–5 mają zastosowanie bez 
uszczerbku dla prawa do 
międzynarodowej ochrony, określonej w 
art. 2 pkt a) dyrektywy 2011/95/UE, w 
państwach członkowskich.
_________________
28 Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub wcześniej byli 
przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację, którzy współpracują 
z właściwymi organami (Dz.U. L 261 
z 6.8.2004, s. 19).
29 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/… z dnia 
[… ] w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen (SIS) w 
dziedzinie odpraw granicznych, 
zmieniające konwencję wykonawczą do 
układu z Schengen oraz zmieniające i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
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1987/2006 [czeka na przyjęcie].

Or. en

Poprawka 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzji nakazującej powrót towarzyszy 
zakaz wjazdu:

Decyzji nakazującej powrót może 
towarzyszyć zakaz wjazdu:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 9.

Poprawka 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli zobowiązanie do powrotu nie 
zostało wykonane.

b) jeżeli zobowiązanie do powrotu nie 
zostało wykonane. W przypadku dzieci 
decyzjom nakazującym powrót nie 
towarzyszy zakaz wjazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
przez Sprawozdawczynię do motywów 14 i 28 oraz art. 9, które dotyczą dobrowolnego 
wyjazdu oraz do motywu 25, który dotyczy zakazów wjazdu. Intergrupa ds. praw dzieci jest 
zdania, że zwłaszcza w sprawach dotyczących dzieci nakładanie zakazów wjazdu byłoby 
nieproporcjonalne.
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Poprawka 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami danej 
sprawy i z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności państwa członkowskie 
mogą wydać zakaz wjazdu, który nie 
towarzyszy decyzji nakazującej powrót, 
wobec obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państw członkowskich, którego nielegalny 
pobyt wykryto w związku z odprawą 
graniczną przy wyjeździe przeprowadzaną 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2016/399.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Takie zakazy wjazdu towarzyszące wyjazdom zniechęcą niektórych obywateli państw trzecich 
do opuszczania terytorium państw członkowskich.

Poprawka 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami danej 
sprawy i z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności państwa członkowskie 
mogą wydać zakaz wjazdu, który nie 
towarzyszy decyzji nakazującej powrót, 
wobec obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państw członkowskich, którego nielegalny 
pobyt wykryto w związku z odprawą 

skreśla się
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graniczną przy wyjeździe przeprowadzaną 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2016/399.

Or. en

Poprawka 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami danej 
sprawy i z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności państwa członkowskie 
mogą wydać zakaz wjazdu, który nie 
towarzyszy decyzji nakazującej powrót, 
wobec obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państw członkowskich, którego nielegalny 
pobyt wykryto w związku z odprawą 
graniczną przy wyjeździe przeprowadzaną 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2016/399.

2. Państwa członkowskie wydają 
zakaz wjazdu wobec obywatela państwa 
trzeciego przebywającego nielegalnie na 
terytorium państw członkowskich, którego 
nielegalny pobyt wykryto w związku z 
odprawą graniczną przy wyjeździe 
przeprowadzaną zgodnie z art. 8 
rozporządzenia (UE) 2016/399.

Or. fr

Poprawka 590
Milan Uhrík

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami danej 
sprawy i z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności państwa członkowskie 
mogą wydać zakaz wjazdu, który nie 
towarzyszy decyzji nakazującej powrót, 

2. Państwa członkowskie wydają 
zakaz wjazdu, który nie towarzyszy decyzji 
nakazującej powrót, wobec obywatela 
państwa trzeciego przebywającego 
nielegalnie na terytorium państw 
członkowskich, którego nielegalny pobyt 
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wobec obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państw członkowskich, którego nielegalny 
pobyt wykryto w związku z odprawą 
graniczną przy wyjeździe przeprowadzaną 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2016/399.

wykryto w związku z odprawą graniczną 
przy wyjeździe przeprowadzaną zgodnie z 
art. 8 rozporządzenia (UE) 2016/399.

Or. sk

Poprawka 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami danej 
sprawy i z uwzględnieniem zasady 
proporcjonalności państwa członkowskie 
mogą wydać zakaz wjazdu, który nie 
towarzyszy decyzji nakazującej powrót, 
wobec obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państw członkowskich, którego nielegalny 
pobyt wykryto w związku z odprawą 
graniczną przy wyjeździe przeprowadzaną 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2016/399.

2. W przypadkach uzasadnionych 
szczególnymi okolicznościami danej 
sprawy państwa członkowskie mogą 
wydać zakaz wjazdu, który nie towarzyszy 
decyzji nakazującej powrót, wobec 
obywatela państwa trzeciego 
przebywającego nielegalnie na terytorium 
państw członkowskich, którego nielegalny 
pobyt wykryto w związku z odprawą 
graniczną przy wyjeździe przeprowadzaną 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 
2016/399.

Or. fr

Poprawka 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany, z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
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okoliczności i co do zasady nie przekracza 
pięciu lat. Może on być jednak dłuższy niż 
pięć lat, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
stanowi poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

okoliczności i nie przekracza pięciu lat. 
Może on być jednak dłuższy niż pięć lat, 
jeżeli obywatel państwa trzeciego stanowi 
poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego w 
przypadku gdy jest to należycie 
uzasadnione istnieniem wyroku 
skazującego lub innymi obiektywnymi 
elementami, które można wywieść z 
okoliczności danego przypadku.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle powiązana z poprawką zaproponowaną przez Komisję do art. 13 a 
ust. 2 w świetle faktu, że odpowiednim organom przyznaje się możliwość przedłużenia zakazu 
wjazdu również w przypadku kontroli na granicach zewnętrznych.

Poprawka 593
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany, z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i co do zasady nie przekracza 
pięciu lat. Może on być jednak dłuższy niż 
pięć lat, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
stanowi poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i co do zasady nie przekracza 
dziesięciu lat. Może on być jednak dłuższy 
niż dziesięć lat, jeżeli obywatel państwa 
trzeciego stanowi poważne zagrożenie dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego bądź został skazany za 
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 
wolności w maksymalnym wymiarze co 
najmniej trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego zdania stanowi uściślenie, że dla celów niniejszej dyrektywy czyn zabroniony 
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zagrożony karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat nie 
powinien pozostawać bez konsekwencji dla długości zakazu wjazdu w odniesieniu do osoby, 
która się takiego czynu dopuściła. To samo dotyczy innych części dyrektywy, w których stosuje 
się to zdanie. Jako że wniosek WE zwiększa ryzyko dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, ważne jest, aby wprowadzić takie uściślenie.

Poprawka 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany, z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i co do zasady nie przekracza 
pięciu lat. Może on być jednak dłuższy niż 
pięć lat, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
stanowi poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany, z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i co do zasady nie przekracza 
pięciu lat. Może on być jednak dłuższy niż 
pięć lat, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
stanowi rzeczywiste i poważne zagrożenie 
dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.

Or. en

Poprawka 595
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany, z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i co do zasady nie przekracza 
pięciu lat. Może on być jednak dłuższy niż 
pięć lat, jeżeli obywatel państwa trzeciego 
stanowi poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

3. Czas trwania zakazu wjazdu jest 
określany z należytym uwzględnieniem 
wszystkich istotnych dla danego przypadku 
okoliczności i co do zasady wynosi co 
najmniej dwadzieścia lat. Może on być 
jednak dłuższy niż dwadzieścia lat, jeżeli 
obywatel państwa trzeciego stanowi 
poważne zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.
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Or. nl

Uzasadnienie

Należy zatrzymać „karuzelę” wniosków. Obywatele państw trzecich powinni wiedzieć, że 
muszą budować swoją przyszłość we własnym kraju. Wzmocni to ich zaangażowanie w proces 
reintegracji. Tekst zaproponowany przez Komisję jest sprzeczny z brzmieniem motywu 3 
dotyczącego skutecznej polityki w zakresie powrotów.

Poprawka 596
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie rozważają 
cofnięcie lub zawieszenie zakazu wjazdu, 
jeżeli obywatel państwa trzeciego, który 
podlega zakazowi wjazdu wydanemu 
zgodnie z ust. 1 akapit drugi, jest w stanie 
wykazać, że opuścił terytorium państwa 
członkowskiego, w pełni przestrzegając 
decyzji nakazującej powrót.

skreśla się

Or. nl

Uzasadnienie

Podporządkowanie się decyzji nakazującej powrót nie może samo w sobie uprawniać do 
ponownego wjazdu. Skutkuje to powstaniem „karuzeli” wniosków. Tekst zaproponowany 
przez Komisję jest sprzeczny z brzmieniem motywu 3 dotyczącego skutecznej polityki w 
zakresie powrotów.

Poprawka 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie rozważają cofnięcie 
lub zawieszenie zakazu wjazdu, jeżeli 
obywatel państwa trzeciego, który podlega 

Państwa członkowskie rozważają cofnięcie 
lub zawieszenie zakazu wjazdu, jeżeli 
obywatel państwa trzeciego, który podlega 
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zakazowi wjazdu wydanemu zgodnie z ust. 
1 akapit drugi, jest w stanie wykazać, że 
opuścił terytorium państwa 
członkowskiego, w pełni przestrzegając 
decyzji nakazującej powrót.

zakazowi wjazdu wydanemu zgodnie z ust. 
1 akapit drugi, jest w stanie wykazać, że 
opuścił terytorium państwa 
członkowskiego, w pełni przestrzegając 
decyzji nakazującej powrót.

Państwa członkowskie uzależniają 
cofnięcie lub zawieszenie zakazu wjazdu 
od uiszczenia przez obywatela państwa 
trzeciego lub inną osobę albo obowiązany 
podmiot należności wynikających z decyzji 
o ustaleniu kosztów związanych z 
wydaleniem tego obywatela państwa 
trzeciego, podjętej zgodnie z art. 10 ust. 7. 
W takim przypadku zakaz wjazdu nie 
podlega cofnięciu lub zawieszeniu do 
czasu uiszczenia przez obywatela państwa 
trzeciego lub inną osobę albo obowiązany 
podmiot tych należności. Jeżeli należności 
nie zostaną uiszczone do końca okresu 
obowiązywania zakazu wjazdu, okres ten 
ulega przedłużeniu do dnia, w którym 
następuje przedawnienie tych należności 
zgodnie z prawem krajowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z potrawką do art. 10.7 (nowa). Poprawka wprowadza możliwość 
cofnięcia lub zawieszenia zakazu wjazdu w zależności od należności związanych z kosztami 
jego wydalenia.

Poprawka 598
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofiary handlu ludźmi, którym wydano 
zezwolenie na pobyt zgodnie z dyrektywą 
Rady 2004/81/WE28, nie podlegają 
zakazowi wjazdu, bez uszczerbku dla ust.1 
akapit pierwszy pkt b) oraz pod 
warunkiem, że dany obywatel państwa 
trzeciego nie stanowi aktualnie realnego 

skreśla się
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zagrożenia dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego.
_________________
28 Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi lub wcześniej byli 
przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację, którzy współpracują 
z właściwymi organami (Dz.U. L 261 
z 6.8.2004, s. 19).

Or. nl

Uzasadnienie

Domniemanie dotyczące handlu ludźmi samo w sobie nie ustanawia prawa pobytu dla 
domniemanych ofiar. W przeciwnym razie osoby ubiegające się o imigrację miałyby 
motywację do kontaktowania się z handlarzami ludźmi lub do korzystania z pomocy handlarzy 
ludźmi przy składaniu wniosków o azyl.

Poprawka 599
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofiary handlu ludźmi, którym wydano 
zezwolenie na pobyt zgodnie z dyrektywą 
Rady 2004/81/WE28, nie podlegają 
zakazowi wjazdu, bez uszczerbku dla ust. 1 
akapit pierwszy pkt b) oraz pod 
warunkiem, że dany obywatel państwa 
trzeciego nie stanowi zagrożenia dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.

Ofiary handlu ludźmi, którym wydano 
zezwolenie na pobyt zgodnie z dyrektywą 
Rady 2004/81/WE28, nie podlegają 
zakazowi wjazdu, bez uszczerbku dla ust. 1 
akapit pierwszy pkt b) oraz pod 
warunkiem, że dany obywatel państwa 
trzeciego nie stanowi zagrożenia dla 
porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego bądź został skazany za 
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 
wolności w maksymalnym wymiarze co 
najmniej trzech lat.

_________________ _________________
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28 Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami handlu 
ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem 
działań ułatwiających nielegalną imigrację, 
którzy współpracują z właściwymi 
organami (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19).

28 Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu 
pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami handlu 
ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem 
działań ułatwiających nielegalną imigrację, 
którzy współpracują z właściwymi 
organami (Dz.U. L 261 z 6.8.2004, s. 19).

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego zdania stanowi uściślenie, że dla celów niniejszej dyrektywy czyn zabroniony 
zagrożony karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat nie 
powinien pozostawać bez konsekwencji dla długości zakazu wjazdu w odniesieniu do osoby, 
która się takiego czynu dopuściła. To samo dotyczy innych części dyrektywy, w których stosuje 
się to zdanie. Jako że wniosek WE zwiększa ryzyko dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, ważne jest, aby wprowadzić takie uściślenie.

Poprawka 600
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli państwo członkowskie 
rozważa możliwość wydania zezwolenia na 
pobyt lub innego zezwolenia 
upoważniającego do pobytu obywatelowi 
państwa trzeciego, wobec którego w innym 
państwie członkowskim wydany został 
zakaz wjazdu, zasięga ono najpierw opinii 
państwa członkowskiego, które wydało ten 
zakaz wjazdu , zgodnie z art. 27 
rozporządzenia (UE) 2018/XXX29.

5. Państwo członkowskie nie może 
wydać zezwolenia na pobyt lub innego 
zezwolenia upoważniającego do pobytu 
obywatelowi państwa trzeciego, wobec 
którego w innym państwie członkowskim 
wydany został zakaz wjazdu.

_________________
29 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/… z dnia 
[…] w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen (SIS) w 
dziedzinie odpraw granicznych, 
zmieniające konwencję wykonawczą do 
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układu z Schengen oraz zmieniające i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1987/2006 [czeka na przyjęcie].

Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami dotyczącymi strefy Schengen jedno państwo członkowskie nie może 
uchylić zakazu ponownego wjazdu wydanego przez inne państwo członkowskie.

Poprawka 601
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie powrotami Monitorowanie procedur powrotu i 
reintegracji w państwie powrotu

Or. en

Poprawka 602
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
ustanawia, eksploatuje, utrzymuje i 
rozwija krajowy system zarządzania 
powrotami, w którym przetwarza się 
wszystkie informacje konieczne do 
wdrożenia niniejszej dyrektywy, w 
szczególności na potrzeby zarządzania 
poszczególnymi sprawami, jak również 
zarządzania dowolną procedurą związaną 
z powrotem.

1. Każde państwo członkowskie 
monitoruje procedury powrotu i 
reintegrację w państwie powrotu.

Or. en
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Poprawka 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
ustanawia, eksploatuje, utrzymuje i rozwija 
krajowy system zarządzania powrotami, w 
którym przetwarza się wszystkie 
informacje konieczne do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, w szczególności na 
potrzeby zarządzania poszczególnymi 
sprawami, jak również zarządzania 
dowolną procedurą związaną z powrotem.

1. Każde państwo członkowskie 
ustanawia, eksploatuje, utrzymuje i rozwija 
krajowy system zarządzania powrotami, w 
którym przetwarza się wszystkie 
informacje konieczne do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, w szczególności na 
potrzeby zarządzania poszczególnymi 
sprawami, jak również zarządzania 
dowolną procedurą związaną z powrotem, 
w tym także monitorowanie sytuacji po 
powrocie i wsparcie w celu zapewnienia 
trwałości powrotów.

Or. en

Poprawka 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie 
ustanawia, eksploatuje, utrzymuje i rozwija 
krajowy system zarządzania powrotami, w 
którym przetwarza się wszystkie 
informacje konieczne do wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, w szczególności na 
potrzeby zarządzania poszczególnymi 
sprawami, jak również zarządzania 
dowolną procedurą związaną z powrotem.

1. Każde państwo członkowskie 
ustanawia, eksploatuje, utrzymuje i rozwija 
krajowy system zarządzania powrotami, w 
którym przetwarza się informacje 
konieczne do wdrożenia niniejszej 
dyrektywy, w szczególności na potrzeby 
zarządzania poszczególnymi sprawami, jak 
również zarządzania dowolną procedurą 
związaną z powrotem, w tym reintegracją 
w państwie powrotu.

Or. en
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Poprawka 605
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzanie indywidualnych ocen 
mających na celu udzielanie odpowiednio 
dostosowanego wsparcia każdemu 
migrantowi w całym procesie powrotu w 
sposób uwzględniający aspekty związane z 
płcią i wiekiem oraz zgodnie z prawem 
międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 606
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Doradztwo prawne oferuje się w 
języku zrozumiałym dla obywatela 
państwa trzeciego. Odbywa się ono w 
warunkach, które umożliwiają migrantom 
zadawanie pytań oraz swobodne 
wyrażanie opinii, w tym wątpliwości.

Or. en

Poprawka 607
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1c. Na wszystkich etapach procedury 
dany obywatel państwa trzeciego ma 
możliwość wykorzystania istniejących 
procedur nadawania statusu rezydenta i 
wnioskowania o uzyskanie takiego 
statusu, w tym procedur ochrony 
międzynarodowej, wszelkich innych form 
procedur ochrony przewidzianych w 
prawie krajowym i innych procedur 
przyznania statusu.

Or. en

Poprawka 608
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System krajowy ustanawiany jest w 
sposób, który zapewnia kompatybilność 
techniczną umożliwiającą komunikację z 
systemem centralnym ustanowionym 
zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) 
…/… [rozporządzenie w sprawie ESGP].

skreśla się

Or. en

Poprawka 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System krajowy ustanawiany jest w 
sposób, który zapewnia kompatybilność 
techniczną umożliwiającą komunikację z 
systemem centralnym ustanowionym 
zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) 
…/… [rozporządzenie w sprawie ESGP].

2. System krajowy ustanawiany jest w 
sposób, który zapewnia kompatybilność 
techniczną umożliwiającą komunikację z 
systemem centralnym ustanowionym 
zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) 
…/… [rozporządzenie w sprawie ESGP] 
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oraz w pełni zgodnie ze wszystkimi 
właściwymi przepisami UE o ochronie 
danych, w szczególności RODO i 
dyrektywą o ochronie danych w sprawach 
karnych. Komisja przyjmie akt 
delegowany w celu ustanowienia 
szczególnych zasad funkcjonowania tego 
systemu centralnego oraz komunikacji z 
tym systemem, w tym jasnego określenia 
celów przetwarzania za pośrednictwem 
tego scentralizowanego systemu oraz 
kategorii danych osobowych, które mają 
być przetwarzane w związku z każdym z 
tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne brzmienie wniosku Komisji jest dość niejasne, potrzebna jest większa jasność, 
zgodnie z opinią EIOD w sprawie niniejszego przekształcenia.

Poprawka 610
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
programy udzielania pomocy logistycznej, 
finansowej i innej pomocy rzeczowej lub 
niefinansowej, zgodnie z przepisami 
krajowymi, w celu wspierania powrotów 
obywateli państw trzecich przebywających 
w nieuregulowany sposób, którzy są 
obywatelami państw trzecich 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Rady 539/200130.

Państwa członkowskie decydują, czy 
ustanowić programy udzielania pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej, zgodnie z 
przepisami krajowymi, w celu wspierania 
powrotów obywateli państw trzecich 
przebywających w nieuregulowany sposób, 
którzy są obywatelami państw trzecich 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Rady 539/200130.

_________________ _________________
30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych oraz te, których 

30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych oraz te, których 
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obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).

obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).

Or. nl

Uzasadnienie

Jest to kwestia wchodząca w zakres suwerenności poszczególnych państw.

Poprawka 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
programy udzielania pomocy logistycznej, 
finansowej i innej pomocy rzeczowej lub 
niefinansowej, zgodnie z przepisami 
krajowymi, w celu wspierania powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich, którzy są obywatelami 
państw trzecich wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia Rady 
539/200130.

Państwa członkowskie ustanawiają 
programy udzielania pomocy logistycznej, 
finansowej i innej pomocy rzeczowej lub 
niefinansowej, zgodnie z przepisami 
krajowymi, w celu wspierania powrotów 
obywateli państw trzecich przebywających 
w nieuregulowany sposób, którzy są 
obywatelami państw trzecich 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Rady 539/200130.

_________________ _________________
30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).

30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „nielegalny” nie jest uważane za trafne w kontekście migracji. Zostanie ono 
zastąpione w całym tekście terminem „nieuregulowany”. Organizacje międzynarodowe, w 
tym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji, zalecają stosowanie terminów„nieuregulowany” lub „bez dokumentów”.
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Poprawka 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
programy wspierające powroty nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
będących obywatelami państw trzecich 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 539/200130, 
polegające na udzielaniu pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym.

Państwa członkowskie ustanawiają 
programy wspierające powroty nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich, 
będących obywatelami państw trzecich 
wymienionych w załączniku I do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 539/200130, 
polegające na udzielaniu pomocy 
logistycznej, finansowej i innej pomocy 
rzeczowej lub niefinansowej, zgodnie z 
przepisami krajowymi.

_________________ _________________
30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych państw 
członkowskich, oraz te, których obywatele 
są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z 
21.3.2001, s. 1).

30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych państw 
członkowskich, oraz te, których obywatele 
są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81 z 
21.3.2001, s. 1).

Or. fr

Poprawka 613
Balázs Hidvéghi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
programy udzielania pomocy logistycznej, 
finansowej i innej pomocy rzeczowej lub 
niefinansowej, zgodnie z przepisami 
krajowymi, w celu wspierania powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich, którzy są obywatelami 
państw trzecich wymienionych w 

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
programy udzielania pomocy logistycznej, 
finansowej i innej pomocy rzeczowej lub 
niefinansowej, zgodnie z przepisami 
krajowymi, w celu wspierania powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich, którzy są obywatelami 
państw trzecich wymienionych w 
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załączniku I do rozporządzenia Rady 
539/200130.

załączniku I do rozporządzenia Rady 
539/200130.

_________________ _________________
30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).

30 Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu 
(Dz.U. L 81 z 21.3.2001, s. 1).

Or. en

Poprawka 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taka pomoc może obejmować wsparcie na 
rzecz reintegracji w państwie trzecim 
będącym państwem powrotu.

Taka pomoc obejmuje wsparcie na rzecz 
reintegracji w państwie trzecim będącym 
państwem powrotu, które podejmuje 
działania w odniesieniu do planów 
reintegracji osób powracających, jeżeli 
jest to możliwe pod względem prawnym i 
praktycznym, w celu zapewnienia 
trwałych powrotów, biorąc zwłaszcza pod 
uwagę szczególną sytuację każdego 
obywatela państwa trzeciego oraz 
uwzględniając w pełni przypadki osób 
wymagających szczególnego traktowania. 
Państwa członkowskie zapewniają 
podjęcie działań na rzecz realizacji tych 
planów przez wyspecjalizowane i 
niezależne organy monitorujące.

Or. en

Poprawka 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taka pomoc może obejmować wsparcie na 
rzecz reintegracji w państwie trzecim 
będącym państwem powrotu.

Taka pomoc obejmuje wsparcie na rzecz 
reintegracji w państwie trzecim będącym 
państwem powrotu.

Or. en

Poprawka 616
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taka pomoc może obejmować wsparcie na 
rzecz reintegracji w państwie trzecim 
będącym państwem powrotu.

Taka pomoc obejmuje wsparcie na rzecz 
reintegracji w państwie trzecim będącym 
państwem powrotu.

Or. en

Poprawka 617
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Programy krajowe obejmują ciągłość 
opieki nad obywatelami państw trzecich 
na wszystkich etapach procesu powrotu i 
reintegracji. Obejmują one udzielanie 
przez niezależne organy lub organy ONZ 
odpowiednich informacji w zrozumiałym 
języku na temat warunków panujących w 
państwie powrotu przed wyjazdem, 
właściwe przekazanie opieki nad osobami 
znajdującymi się w sytuacji wymagającej 
szczególnego traktowania oraz ustalenia 
dotyczące sprawowania pieczy nad 
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dziećmi bez opieki i dziećmi odłączonymi 
od rodzin i ich rodziców. Programy 
krajowe obejmują mechanizmy 
właściwego przekazywania pomocy 
prawnej i dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości oraz mechanizmy 
dochodzenia roszczeń, a także dostęp do 
odpowiednich krajowych postępowań 
administracyjnych i karnych, w 
szczególności zgodnie z dyrektywami 
2009/52/WE, 2011/36/UE i 2012/29/UE, w 
trakcie całej procedury powrotu, w tym 
środki zapewniające, by umowy o 
readmisji obejmowały dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości po powrocie do państwa 
trzeciego.

Or. en

Poprawka 618
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, wymaga współpracy danego 
obywatela państwa trzeciego z właściwymi 
organami państw członkowskich, jak 
przewidziano w art. 7 niniejszej dyrektywy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, wymaga współpracy danego 

skreśla się
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obywatela państwa trzeciego z właściwymi 
organami państw członkowskich, jak 
przewidziano w art. 7 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest zgodne z poprawką do art. 7.

Poprawka 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, może uwzględniać współpracę 
danego obywatela państwa trzeciego z 
właściwymi organami państw 
członkowskich, jak przewidziano w art. 7 
niniejszej dyrektywy.

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, może uwzględniać współpracę 
danego obywatela państwa trzeciego z 
właściwymi organami państw 
członkowskich, jak przewidziano w art. 7 
niniejszej dyrektywy i odbywa się z 
poszanowaniem warunków i przesłanek 
nieobjęcia tą pomocą określonych w 
przepisach krajowych, w szczególności w 
odniesieniu do pomocy w zakresie 
reintegracji w państwie trzecim powrotu. 
Pomoc, o której mowa w niniejszym 
ustępie, co do zasady nie jest przyznawana 
obywatelom państw trzecich, którzy już 
raz skorzystali z pomocy w zakresie 
reintegracji udzielonej przez państwo 
członkowskie.

Or. fr

Poprawka 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, wymaga współpracy danego 
obywatela państwa trzeciego z właściwymi 
organami państw członkowskich, jak 
przewidziano w art. 7 niniejszej 
dyrektywy.

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, może wymagać współpracy 
danego obywatela państwa trzeciego z 
właściwymi organami państw 
członkowskich, jak przewidziano w art. 7 
niniejszej dyrektywy, przy czym brak 
współpracy ze strony obywatela państwa 
trzeciego daje istotne powody, by 
przypuszczać, że w przyszłości obywatel 
ten nie będzie współpracować w zakresie 
wsparcia na rzecz reintegracji.

Or. en

Poprawka 622
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, wymaga współpracy danego 
obywatela państwa trzeciego z właściwymi 
organami państw członkowskich, jak 
przewidziano w art. 7 niniejszej 
dyrektywy.

Przyznanie takiej pomocy, w tym jej forma 
i zakres, wymaga współpracy danego 
obywatela państwa trzeciego z właściwymi 
organami państw członkowskich, jak 
przewidziano w art. 7 niniejszej 
dyrektywy. Pomoc, o której mowa w 
niniejszym ustępie, przyznaje się 
wyłącznie jednorazowo.

Or. en

Poprawka 623
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje nakazujące powrót oraz, w 
stosownych przypadkach, decyzje o 

Państwa członkowskie zapewniają 
pisemne i ustne tłumaczenie głównych 
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zakazie wjazdu lub o wykonaniu 
wydalenia wydawane są w formie 
pisemnej i zawierają uzasadnienie 
faktyczne i prawne, a także informacje o 
dostępnych środkach odwoławczych.

elementów decyzji dotyczących powrotu, o 
których mowa w ust. 1 – w tym 
tłumaczenia informacji o dostępnych 
środkach odwoławczych – na język, który 
obywatel państwa trzeciego rozumie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

Poprawka 624
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Można ograniczyć uzasadnienie 
faktyczne, jeżeli prawo krajowe pozwala 
na ograniczenie prawa do informacji, w 
szczególności w celu ochrony 
bezpieczeństwa narodowego, obronności, 
bezpieczeństwa publicznego oraz w celu 
zapobiegania przestępstwom karnym, 
prowadzenia dochodzenia w sprawie, 
wykrywania i ścigania przestępstw 
karnych.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 4.

Poprawka 625
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie na żądanie 
zapewniają pisemne lub ustne tłumaczenie 
głównych elementów decyzji dotyczących 
powrotu, o których mowa w ust. 1 – w tym 
tłumaczenia informacji o dostępnych 
środkach odwoławczych – na język, który 
obywatel państwa trzeciego rozumie lub 
można w uzasadniony sposób 
przypuszczać, że jest dla niego zrozumiały.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
pisemne i ustne tłumaczenie głównych 
elementów decyzji dotyczących powrotu, o 
których mowa w ust. 1 – w tym 
tłumaczenia informacji o dostępnych 
środkach odwoławczych – na język, który 
obywatel państwa trzeciego rozumie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność wniosku, elementy dotyczące udzielania informacji zostały 
przeniesione z art. 15 do art. 7.

Poprawka 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie na żądanie 
zapewniają pisemne lub ustne tłumaczenie 
głównych elementów decyzji dotyczących 
powrotu, o których mowa w ust. 1 – w tym 
tłumaczenia informacji o dostępnych 
środkach odwoławczych – na język, który 
obywatel państwa trzeciego rozumie lub 
można w uzasadniony sposób 
przypuszczać, że jest dla niego zrozumiały.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
pisemne lub ustne tłumaczenie głównych 
elementów decyzji dotyczących powrotu, 
o których mowa w ust. 1 – w tym 
tłumaczenia informacji o dostępnych 
środkach odwoławczych – na język, który 
obywatel państwa trzeciego rozumie.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do zrozumiałych informacji ma zasadnicze znaczenie dla obywateli państw trzecich, 
zwłaszcza w celu przygotowania ich powrotu. Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej 
nierozerwalny związek z poprawkami do art. 7.

Poprawka 627
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że nie będą stosować ust. 2 
wobec obywateli państw trzecich, które 
nielegalnie wjechały na terytorium 
jednego z państw członkowskich i które 
następnie nie otrzymały zezwolenia lub 
prawa do pobytu w tym państwie 
członkowskim.

skreśla się

W takich przypadkach decyzje dotyczące 
powrotu, o których mowa w ust. 1, 
wydawane są na standardowym 
formularzu, którego wzór określa prawo 
krajowe.
Państwa członkowskie udostępniają 
ogólne broszury informacyjne 
wyjaśniające najważniejsze elementy 
standardowego formularza przynajmniej 
w pięciu językach, które są najczęściej 
używane lub rozumiane przez 
nielegalnych migrantów przybywających 
do danego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy migranci powinni mieć dostęp do informacji dotyczących ich powrotu i związanych z 
tym procedur. Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z 
poprawkami do art. 7.

Poprawka 628
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że nie będą stosować ust. 2 wobec 

skreśla się
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obywateli państw trzecich, które 
nielegalnie wjechały na terytorium 
jednego z państw członkowskich i które 
następnie nie otrzymały zezwolenia lub 
prawa do pobytu w tym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 629
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takich przypadkach decyzje dotyczące 
powrotu, o których mowa w ust. 1, 
wydawane są na standardowym 
formularzu, którego wzór określa prawo 
krajowe.

skreśla się

Or. en

Poprawka 630
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie udostępniają 
ogólne broszury informacyjne 
wyjaśniające najważniejsze elementy 
standardowego formularza przynajmniej 
w pięciu językach, które są najczęściej 
używane lub rozumiane przez 
nielegalnych migrantów przybywających 
do danego państwa członkowskiego.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 631
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie udostępniają ogólne 
broszury informacyjne wyjaśniające 
najważniejsze elementy standardowego 
formularza przynajmniej w pięciu 
językach, które są najczęściej używane lub 
rozumiane przez nielegalnych migrantów 
przybywających do danego państwa 
członkowskiego.

Państwa członkowskie udostępniają ogólne 
broszury informacyjne wyjaśniające 
najważniejsze elementy standardowego 
formularza przynajmniej w pięciu 
głównych językach świata.

Or. nl

Uzasadnienie

Państwo członkowskie nie jest w stanie przewidzieć, z którego państwa przybędzie największa 
liczba uchodźców. Obywatele państw trzecich nie mogą zatem dochodzić jakichkolwiek praw 
z tego tytułu. Poprawka ustanawia przewidywalne obciążenie pracą, a tym samym zapewnia 
skuteczną politykę azylową opartą na jasnych, przejrzystych i sprawiedliwych zasadach, o 
których mowa w motywie 4.

Poprawka 632
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16 Środki odwoławcze 16 Środek odwoławczy

Or. nl

Uzasadnienie

W celu ograniczenia czasu trwania postępowania i zapobieżenia lawinie odwołań powinna 
istnieć możliwość wniesienia odwołania tylko w jednej instancji.

Poprawka 633
Anne-Sophie Pelletier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dany obywatel państwa trzeciego 
otrzymuje możliwość skorzystania ze 
skutecznych środków odwoławczych, aby 
zaskarżyć decyzje dotyczące powrotu, o 
których mowa w art. 15 ust. 1, przed 
właściwym organem sądowym.

skreśla się

Or. en

Poprawka 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dany obywatel państwa trzeciego 
otrzymuje możliwość skorzystania ze 
skutecznych środków odwoławczych, aby 
zaskarżyć decyzje dotyczące powrotu, o 
których mowa w art. 15 ust. 1, przed 
właściwym organem sądowym.

Dany obywatel państwa trzeciego 
otrzymuje możliwość skorzystania ze 
skutecznych środków odwoławczych, aby 
zaskarżyć decyzje dotyczące powrotu, o 
których mowa w art. 15 ust. 1, przed 
właściwym organem sądowym. Państwa 
członkowskie zapewniają organom 
sądowym możliwości niezbędne do 
właściwego wdrażania niniejszej 
dyrektywy, w tym zasoby ludzkie i 
szkolenia, w celu zagwarantowania 
jakości i celowości kontroli sądowej.

Or. en

Poprawka 635
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługuje prawo do odwołania się przed 
jedną instancją sądową od decyzji 
nakazującej powrót, jeśli taka decyzja 
opiera się na decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej], 
która była przedmiotem skutecznej 
kontroli sądowej zgodnie z art. 53 tego 
rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługuje prawo do odwołania się przed 
jedną instancją sądową od decyzji 
nakazującej powrót, jeśli taka decyzja 
opiera się na decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej], 
która była przedmiotem skutecznej 
kontroli sądowej zgodnie z art. 53 tego 
rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Kontrsprawozdawczyni uważa, że celem przekształcenia nie jest zmiana organizacji systemów 
sądowniczych w państwach członkowskich ani wprowadzenie różnych zasad dotyczących 
osób ubiegających się o azyl, których wnioski zostały odrzucone, i migrantów o 
nieuregulowanym statusie.
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Poprawka 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługuje prawo do odwołania się przed 
jedną instancją sądową od decyzji 
nakazującej powrót, jeśli taka decyzja 
opiera się na decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], która była przedmiotem 
skutecznej kontroli sądowej zgodnie z art. 
53 tego rozporządzenia.

Danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługiwać może prawo do odwołania się 
wyłącznie przed jedną instancją sądową od 
decyzji nakazującej powrót, jeśli taka 
decyzja opiera się na decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej], 
która była przedmiotem skutecznej kontroli 
sądowej zgodnie z art. 53 tego 
rozporządzenia, tylko w przypadku 
dokonywania w ramach procedury 
azylowej indywidualnej oceny pełnego 
zakresu stosowania zasady non-
refoulement na podstawie prawa 
europejskiego i międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 638
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługuje prawo do odwołania się przed 
jedną instancją sądową od decyzji 
nakazującej powrót, jeśli taka decyzja 
opiera się na decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 

Danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługuje prawo do odwołania się przed 
nie więcej niż jedną instancją sądową od 
decyzji nakazującej powrót bez możliwości 
wznowienia postępowania, jeśli taka 
decyzja opiera się na decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej zgodnie z 
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azylowej], która była przedmiotem 
skutecznej kontroli sądowej zgodnie z art. 
53 tego rozporządzenia.

rozporządzeniem (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej], 
która była przedmiotem skutecznej kontroli 
sądowej zgodnie z art. 53 tego 
rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy zatrzymać „karuzelę” odwołań.

Poprawka 639
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługuje prawo do odwołania się przed 
jedną instancją sądową od decyzji 
nakazującej powrót, jeśli taka decyzja 
opiera się na decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], która była przedmiotem 
skutecznej kontroli sądowej zgodnie z art. 
53 tego rozporządzenia.

W celu zachowania zgodności z zasadą 
skutecznego środka odwoławczego 
danemu obywatelowi państwa trzeciego 
przysługuje prawo do odwołania się przed 
jedną instancją sądową od decyzji 
nakazującej powrót, jeśli taka decyzja 
opiera się na decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej], która była przedmiotem 
skutecznej kontroli sądowej zgodnie z art. 
53 tego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. W 
przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, 
oraz we wszystkich innych przypadkach, 
nie zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót, chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania, na czas jego 
rozpatrywania oraz do czasu 
zawiadomienia wnioskodawcy o 
orzeczeniu w przedmiocie odwołania.

Or. en

Poprawka 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. W 
przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 
zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót, chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji. W przypadku zaskarżenia 
pierwszej lub kolejnej decyzji w sprawie 
odwołania, oraz we wszystkich innych 
przypadkach, nie zawiesza się wykonania 
decyzji nakazującej powrót.

Or. fr
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Poprawka 642
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. W 
przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 
zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót, chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. 
Możliwość zaskarżenia decyzji w sprawie 
odwołania nie jest konieczna.

Or. nl

Uzasadnienie

Takie niekończące się postępowanie służy zazwyczaj jedynie uzyskaniu pozwolenia na pobyt 
na podstawie więzi społecznych. Wytrwałość prowadzi zatem do niesprawiedliwych wyników 
postępowania w przypadku poszczególnych osób ubiegających się o azyl, a także powoduje 
ogromne koszty finansowe i administracyjne dla państwa członkowskiego.

Poprawka 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania od tej decyzji, w 
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instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. W 
przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 
zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót, chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

trakcie rozpatrywania odwołania i do 
momentu powiadomienia obywatela 
państwa trzeciego o decyzji w sprawie 
odwołania. Odwołanie od decyzji 
nakazującej powrót powinno zawsze mieć 
automatyczny skutek zawieszający, z 
wyłączeniem przypadków, w których 
organy sądowe przeprowadziły pełną 
ocenę zasady non-refoulement na 
podstawie prawa europejskiego i 
międzynarodowego i stwierdziły brak 
ryzyka jej naruszenia. Wykonanie decyzji 
nakazującej powrót może również zostać 
zawieszone w przypadku, gdy tak 
postanowi sąd lub trybunał, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Skutek zawieszający odwołania od decyzji nakazującej powrót jest kwestią o zasadniczym 
znaczeniu, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do powstania nieodwracalnej sytuacji 
mającej poważne konsekwencje w zakresie praw podstawowych. Jedynym wyjątkiem od tej 
zasady jest przypadek przeprowadzenia przez organ sądowy pełnej oceny zasady non-
refoulement. Ponadto należy zapewnić niezależność sądu lub trybunału pozwalającą na 
zawieszenie wykonania decyzji nakazującej powrót z innych przyczyn.

Poprawka 644
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. W 
przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania od takiej decyzji, na 
czas jego rozpatrywania oraz do czasu 
zawiadomienia wnioskodawcy o 
orzeczeniu w przedmiocie odwołania, w 
tym jeżeli zachodzi ryzyko naruszenia 
zasady non-refoulement. Odwołanie od 
decyzji nakazującej powrót ma 
automatyczny skutek zawieszający w 
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zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót, chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

przypadku, gdy toczą się postępowania w 
sprawach karnych, tak aby zapewnić 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
zarówno ofiarom, jak i podejrzanym.

Or. en

Poprawka 645
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement. W 
przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 
zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót, chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w określonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli może zachodzić 
ryzyko naruszenia zasady non-refoulement. 
W przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 
zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót, chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, należycie 
uwzględniając szczególne okoliczności w 
danym przypadku.

Or. en

Poprawka 646
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby skreśla się
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decyzja w sprawie wniosku o tymczasowe 
zawieszenie wykonania decyzji 
nakazującej powrót była podejmowana w 
ciągu 48 godzin od momentu złożenia 
takiego wniosku przez danego obywatela 
państwa trzeciego. W indywidualnych 
przypadkach dotyczących złożonych 
kwestii faktycznych lub prawnych 
właściwy organ sądowy może, w razie 
potrzeby, przedłużyć termin określony w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Poprawka 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
decyzja w sprawie wniosku o tymczasowe 
zawieszenie wykonania decyzji 
nakazującej powrót była podejmowana w 
ciągu 48 godzin od momentu złożenia 
takiego wniosku przez danego obywatela 
państwa trzeciego. W indywidualnych 
przypadkach dotyczących złożonych 
kwestii faktycznych lub prawnych 
właściwy organ sądowy może, w razie 
potrzeby, przedłużyć termin określony w 
niniejszym ustępie.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Środek odwoławczy zawsze ma skutek zawieszający. W związku z tym nie jest konieczne 
podejmowanie decyzji o zawieszeniu.

Poprawka 648
Anne-Sophie Pelletier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile nie ujawniono żadnych istotnych 
nowych elementów lub ustaleń, które 
znacznie zmieniają szczególne 
okoliczności w danym przypadku, ani 
dany obywatel państwa trzeciego nie 
przedstawił takich elementów lub ustaleń, 
akapit pierwszy i drugi niniejszego ustępu 
nie mają zastosowania, jeżeli:

skreśla się

a) przyczyny tymczasowego zawieszenia, o 
którym mowa w tych akapitach, zostały 
ocenione w ramach procedury 
przeprowadzonej z zastosowaniem 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] i 
były przedmiotem skutecznej kontroli 
sądowej zgodnie z art. 53 tego 
rozporządzenia;
b) decyzja nakazująca powrót jest 
następstwem decyzji o zakończeniu 
legalnego pobytu, którą podjęto zgodnie z 
takimi procedurami.

Or. en

Poprawka 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile nie ujawniono żadnych istotnych 
nowych elementów lub ustaleń, które 
znacznie zmieniają szczególne 
okoliczności w danym przypadku, ani 
dany obywatel państwa trzeciego nie 
przedstawił takich elementów lub ustaleń, 
akapit pierwszy i drugi niniejszego ustępu 
nie mają zastosowania, jeżeli:

skreśla się
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a) przyczyny tymczasowego zawieszenia, o 
którym mowa w tych akapitach, zostały 
ocenione w ramach procedury 
przeprowadzonej z zastosowaniem 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] i 
były przedmiotem skutecznej kontroli 
sądowej zgodnie z art. 53 tego 
rozporządzenia;
b) decyzja nakazująca powrót jest 
następstwem decyzji o zakończeniu 
legalnego pobytu, którą podjęto zgodnie z 
takimi procedurami.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest konsekwencją poprawki do art. 16 ust. 3 akapit pierwszy. Środek 
odwoławczy ma automatyczny efekt zawieszający.

Poprawka 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile nie ujawniono żadnych istotnych 
nowych elementów lub ustaleń, które 
znacznie zmieniają szczególne 
okoliczności w danym przypadku, ani dany 
obywatel państwa trzeciego nie przedstawił 
takich elementów lub ustaleń, akapit 
pierwszy i drugi niniejszego ustępu nie 
mają zastosowania, jeżeli:

O ile nie ujawniono żadnych istotnych 
nowych elementów lub ustaleń, które 
znacznie zmieniają szczególne 
okoliczności w danym przypadku, ani dany 
obywatel państwa trzeciego nie przedstawił 
takich elementów lub ustaleń, akapit 
pierwszy i drugi niniejszego ustępu nie 
mają zastosowania, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Odwołania powinny zawsze mieć skutek zawieszający Konieczność dokonania oceny, czy 
pojawiły się nowe elementy lub czy zawieszenie jest konieczne, ponownie obciążyłaby organy 
państw członkowskich koniecznością dokonania takiej odrębnej oceny. Wprowadzenie 
wymogu „znaczącej zmiany” stanowi zbyt duże obciążenie dla organów sądowych i stwarza 
ryzyko, że poszczególne sprawy nie zostaną odpowiednio zbadane, co może prowadzić do 
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nieodwracalnych naruszeń zasady non-refoulement.

Poprawka 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
rozsądne terminy i inne konieczne zasady 
w celu zapewnienia możliwości 
egzekwowania prawa do skutecznego 
środka odwoławczego zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Odwołanie od decyzji nakazującej powrót 
należy wnieść w ciągu trzydziestu dni od 
zawiadomienia danego obywatela o jej 
wydaniu. Państwa członkowskie 
ustanawiają inne konieczne zasady w celu 
zapewnienia możliwości egzekwowania 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. it

Poprawka 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
rozsądne terminy i inne konieczne zasady 
w celu zapewnienia możliwości 
egzekwowania prawa do skutecznego 
środka odwoławczego zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Państwa członkowskie ustanawiają termin 
nieprzekraczający pięciu(5) dni i inne 
konieczne zasady w celu zapewnienia 
możliwości egzekwowania prawa do 
skutecznego środka odwoławczego 
zgodnie z niniejszym artykułem.

Or. pl

Poprawka 653
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
rozsądne terminy i inne konieczne zasady 
w celu zapewnienia możliwości 
egzekwowania prawa do skutecznego 
środka odwoławczego zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Państwa członkowskie ustanawiają 
rozsądne i wystarczające terminy i inne 
konieczne zasady w celu zapewnienia 
możliwości egzekwowania prawa do 
skutecznego środka odwoławczego 
zgodnie z niniejszym artykułem.

Or. en

Poprawka 654
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający pięciu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej],

skreśla się

Or. en

Poprawka 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający pięciu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
co najmniej piętnastu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót.
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ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej].

Or. en

Uzasadnienie

W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie prawa do 
skutecznego środka odwoławczego w kontekście art. 13 europejskiej konwencji praw 
człowieka (Jabari przeciwko Turcji, paragraf 40; Muminow przeciwko Rosji, paragraf 90), 
automatyczne stosowanie krótkich terminów składania odwołań może być sprzeczne z 
ochroną przed wydaleniem (refoulement)

Poprawka 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający pięciu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej],

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
od dziesięciu do piętnastu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej],

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przez Komisję termin jest zbyt krótki, aby zagwarantować pełną realizację 
prawa do złożenia odwołania. Termin na złożenie odwołania wynoszący od 10 do 15 dni jest 
bardziej rozsądny i realistyczny.

Poprawka 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający pięciu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/…, [rozporządzenie o procedurze 
azylowej].

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający piętnastu dni na 
złożenie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót, jeżeli taka decyzja jest 
następstwem ostatecznej decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) …/…, 
[rozporządzenie o procedurze azylowej].

Or. it

Poprawka 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający pięciu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej].

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający trzech dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej].

Or. fr

Poprawka 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 2



PE658.738v01-00 320/371 AM\1214327PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający pięciu dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej].

Państwa członkowskie wyznaczają termin 
nieprzekraczający dwóch dni na złożenie 
odwołania od decyzji nakazującej powrót, 
jeżeli taka decyzja jest następstwem 
ostatecznej decyzji o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjętej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
…/… [rozporządzenie o procedurze 
azylowej].

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle powiązana z poprawką 12, którą uzupełnia, wszystko to w celu 
przyspieszenia działania sądów i zwiększenia płynności procedury powrotu.

Poprawka 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć prowadzenie 
administracyjnych procedur 
odwoławczych, zanim nastąpi złożenie 
odwołania w sądzie lub trybunale, o 
których mowa w ust. 1, pod warunkiem że 
procedury te nie wpłyną na skuteczność 
środka odwoławczego.

Or. fr

Poprawka 661
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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5. Dany obywatel państwa trzeciego 
ma możliwość uzyskania porady prawnej, 
reprezentacji prawnej oraz, w razie 
konieczności, pomocy tłumacza.

5. Dany obywatel państwa trzeciego 
ma możliwość uzyskania porady prawnej, 
reprezentacji prawnej oraz pomocy 
tłumacza.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 40.

Poprawka 662
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezbędna pomoc prawna lub 
reprezentacja prawna zostały przyznane 
nieodpłatnie na wniosek, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami krajowymi lub z 
zasadami dotyczącymi pomocy prawnej, 
oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna 
pomoc prawna lub reprezentacja prawna 
podlegają warunkom określonym w art. 15 
ust. 3–6 dyrektywy 2005/85/WE.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezbędna pomoc prawna lub 
reprezentacja prawna zostały przyznane 
nieodpłatnie na wniosek, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami krajowymi lub z 
zasadami dotyczącymi pomocy prawnej, 
oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna 
pomoc prawna lub reprezentacja prawna 
podlegają warunkom określonym w art. 15 
ust. 3–6 dyrektywy 2005/85/WE. Osoby 
posiadające status uchodźcy mogą zostać 
poproszone o zwrot kosztów pomocy 
prawnej i tłumaczeniowej poniesionych 
przez państwo członkowskie.

Or. nl

Uzasadnienie

Koszty bezpłatnej pomocy prawnej wywierają ogromną presję na budżet wymiaru 
sprawiedliwości. Nie wydaje się zatem nierozsądne, aby ci, którzy bezpośrednio skorzystali z 
tego systemu, zwracali rządowi poniesione koszty. Zwrot kosztów pomocy prawnej i językowej 
po rozpoznaniu sprawy zapewnia sprawiedliwe traktowanie wszystkich przypadków, zgodnie z 
brzmieniem motywu 4.
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Poprawka 663
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezbędna pomoc prawna lub 
reprezentacja prawna zostały przyznane 
nieodpłatnie na wniosek, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami krajowymi lub z 
zasadami dotyczącymi pomocy prawnej, 
oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna 
pomoc prawna lub reprezentacja prawna 
podlegają warunkom określonym w art. 
15 ust. 3–6 dyrektywy 2005/85/WE.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby pomoc prawna lub reprezentacja 
prawna zostały przyznane nieodpłatnie na 
wniosek, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi lub z zasadami 
dotyczącymi pomocy prawnej. Państwa 
członkowskie informują obywateli państw 
trzecich o możliwości złożenia takiego 
wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 40.

Poprawka 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezbędna pomoc prawna lub 
reprezentacja prawna zostały przyznane 
nieodpłatnie na wniosek, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami krajowymi lub z 
zasadami dotyczącymi pomocy prawnej 
oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna 
pomoc prawna lub reprezentacja prawna 
podlegają warunkom określonym w art. 15 
ust. 3–6 dyrektywy 2005/85/WE.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezbędna pomoc prawna lub 
reprezentacja prawna zostały przyznane 
nieodpłatnie na wyraźny wniosek, zgodnie 
z odpowiednimi przepisami krajowymi lub 
z zasadami dotyczącymi pomocy prawnej 
oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna 
pomoc prawna lub reprezentacja prawna 
podlegają warunkom określonym w art. 15 
ust. 3–6 dyrektywy 2005/85/WE.

Or. fr



AM\1214327PL.docx 323/371 PE658.738v01-00

PL

Poprawka 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezbędna pomoc prawna lub 
reprezentacja prawna zostały przyznane 
nieodpłatnie na wniosek, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami krajowymi lub z 
zasadami dotyczącymi pomocy prawnej, 
oraz mogą ustalić, że taka nieodpłatna 
pomoc prawna lub reprezentacja prawna 
podlegają warunkom określonym w art. 15 
ust. 3–6 dyrektywy 2005/85/WE.

6. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby niezbędna pomoc prawna lub 
reprezentacja prawna zostały przyznane 
nieodpłatnie zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi lub z zasadami 
dotyczącymi pomocy prawnej, oraz mogą 
ustalić, że taka nieodpłatna pomoc prawna 
lub reprezentacja prawna podlegają 
warunkom określonym w art. 15 ust. 3–6 
dyrektywy 2005/85/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do pomocy prawnej ma zasadnicze znaczenie dla korzystania z prawa do skutecznego 
środka odwoławczego. Niniejsza poprawka związana jest z motywem 21, art. 7 i art. 14.

Poprawka 666
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ustęp pierwszy ma zastosowanie 
również w odniesieniu do obywateli 
państw trzecich, których pobyt jest 
nieuregulowany i w odniesieniu do 
których nie jest lub nie było możliwe 
wykonanie decyzji nakazującej powrót.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 4.

Poprawka 667
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Osiągnięcie celów zasad, o których 
mowa w ust. 1 lit a) do d) nie jest 
wykluczone w areszcie policyjnym.

Or. nl

Uzasadnienie

Ze względu na dużą liczbę osób, które uciekają, w większości przypadków należałoby 
preferować zatrzymanie w oczekiwaniu na repatriację. Niniejsza poprawka jest zgodna z 
poprawką 15 dotyczącą motywu 18 i poprawką 17 dotyczącą motywu 22. Areszt policyjny nie 
może zostać wykluczony jako środek zapewniający, między innymi, zakwaterowanie, opiekę 
medyczną i wyżywienie.

Poprawka 668
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dostarczają 
osobom, o których mowa w ust. 1, pisemne 
potwierdzenie, zgodnie z prawem 
krajowym, że termin dobrowolnego 
wyjazdu został przedłużony zgodnie z 
art. 9 ust. 2 lub że decyzja nakazująca 
powrót tymczasowo nie będzie podlegać 
wykonaniu.

2. Państwa członkowskie dostarczają 
osobom, o których mowa w ust. 1 i 1 lit. 
a), pisemne potwierdzenie, zgodnie z 
prawem krajowym, że termin 
dobrowolnego wyjazdu został przedłużony 
zgodnie z art. 9 ust. 2 lub że decyzja 
nakazująca powrót tymczasowo nie będzie 
podlegać wykonaniu albo że nie było 
możliwe wykonanie decyzji nakazującej 
powrót.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 17 ust. 1 lit. a).

Poprawka 669
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 670
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile w danej sprawie nie mogą zostać 
zastosowane wystarczające lecz mniej 
represyjne środki, państwa członkowskie 
mogą umieścić w ośrodku detencyjnym 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia, w 
szczególności jeżeli:

Państwa członkowskie nigdy nie stosują 
środków przymusu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 18 oraz do motywów 27 i 28.
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Poprawka 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile w danej sprawie nie mogą zostać 
zastosowane wystarczające lecz mniej 
represyjne środki, państwa członkowskie 
mogą umieścić w ośrodku detencyjnym 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia, w 
szczególności jeżeli:

O ile w danej sprawie nie mogą zostać 
zastosowane wystarczające, lecz mniej 
represyjne środki, państwa członkowskie 
mogą umieścić w ośrodku detencyjnym 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia 
wyłącznie, jeżeli:

Or. en

Poprawka 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile w danej sprawie nie mogą zostać 
zastosowane wystarczające lecz mniej 
represyjne środki, państwa członkowskie 
mogą umieścić w ośrodku detencyjnym 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia, w 
szczególności jeżeli:

O ile w danej sprawie nie mogą zostać 
zastosowane wystarczające, lecz mniej 
represyjne środki, państwa członkowskie 
mogą umieścić w ośrodku detencyjnym 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia 
wyłącznie, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z innymi poprawkami 
złożonymi do tego artykułu. We wniosku Komisji skreślono słowo „wyłącznie”. Tymczasem 
ważnym było przedstawienie wyczerpującej listą podstaw do zastosowania środka 
detencyjnego, aby zapewnić, że środek ten stosowany jest wyłącznie w ostateczności i w 
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należycie określonych przypadkach.

Poprawka 673
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O ile w danej sprawie nie mogą zostać 
zastosowane wystarczające lecz mniej 
represyjne środki, państwa członkowskie 
mogą umieścić w ośrodku detencyjnym 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia w 
szczególności, jeżeli:

O ile w danej sprawie nie mogą zostać 
zastosowane wystarczające, lecz mniej 
represyjne środki, państwa członkowskie 
umieszczają w ośrodku detencyjnym 
obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia, 
jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten nie jest właściwie dostosowany do motywu 28 w zakresie, w jakim wyraźnie 
stwierdza się, że osoba spełniająca te warunki powinna zostać umieszczona w ośrodku 
detencyjnym.

Poprawka 674
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) istnieje ryzyko 
ucieczki stwierdzone zgodnie z art. 6;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z poprawką do art. 6.
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Poprawka 675
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dany obywatel państwa trzeciego 
unika lub utrudnia przygotowania do 
powrotu lub proces wydalenia; lub

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z poprawką do art. 18 ust. 1.

Poprawka 676
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

skreśla się
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Or. en

Uzasadnienie

Ta nowo zaproponowana przez Komisję podstawa nie jest wystarczająco konkretna, ponieważ 
nie istnieją wspólne unijne definicje porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub 
bezpieczeństwa narodowego, a takie przypadki nie powinny być rozpatrywane w ramach 
unijnego prawa powrotów, lecz w ramach istniejącego prawa karnego lub administracyjnego.

Poprawka 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego na 
podstawie wyroku skazującego lub 
elementów, które mogą dowodzić istnienia 
zagrożenia społecznego.

Or. it

Poprawka 679
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego bądź 
został skazany za przestępstwo zagrożone 
karą pozbawienia wolności w 
maksymalnym wymiarze co najmniej 
trzech lat.

Or. en
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Uzasadnienie

Dodanie tego zdania stanowi uściślenie, że dla celów niniejszej dyrektywy czyn zabroniony 
zagrożony karą pozbawienia wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej trzech lat nie 
powinien pozostawać bez konsekwencji dla długości zakazu wjazdu w odniesieniu do osoby, 
która się takiego czynu dopuściła. To samo dotyczy innych części dyrektywy, w których stosuje 
się to zdanie.

Poprawka 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego, w 
szczególności, gdy obywatel państwa 
trzeciego został skazany za poważne 
przestępstwo.

Or. en

Poprawka 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi zagrożenie dla porządku 
publicznego, bezpieczeństwa publicznego 
lub bezpieczeństwa narodowego.

c) dany obywatel państwa trzeciego 
stanowi rzeczywiste i aktualne zagrożenie 
dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa 
narodowego.

Or. en

Poprawka 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie powody zatrzymania muszą być 
określone w prawie krajowym.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja dotycząca przyjęcia przepisów w prawie krajowym należy do państw członkowskich.

Poprawka 683
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie powody zatrzymania muszą być 
określone w prawie krajowym.

W innych przypadkach państwa 
członkowskie mogą umieścić w ośrodku 
detencyjnym obywatela państwa trzeciego 
podlegającego procedurze powrotu w celu 
przygotowania powrotu lub 
przeprowadzenia procesu wydalenia.
Wszystkie powody zatrzymania muszą być 
określone w prawie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Logiczną konsekwencją mojej poprawki do ust. 1 tego artykułu jest wyjaśnienie, kiedy należy, 
a kiedy można dokonać zatrzymania.

Poprawka 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jakikolwiek środek detencyjny stosowany 
jest przez możliwie najkrótszy okres czasu 
i tylko dopóki trwają przygotowania do 
wydalenia oraz podlega wykonaniu z 
należytą starannością.

Jakikolwiek środek detencyjny jest 
środkiem stosowanym w ostateczności, 
jeżeli nie są dostępne inne środki 
alternatywne wobec detencji, i stosowany 
jest przez możliwie najkrótszy okres czasu 
i tylko dopóki trwają przygotowania do 
wydalenia oraz podlega wykonaniu z 
należytą starannością.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle powiązana z poprawką zaproponowaną przez Komisję do art. 18 lit. 
c). 

Poprawka 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jakikolwiek środek detencyjny stosowany 
jest przez możliwie najkrótszy okres czasu 
i tylko dopóki trwają przygotowania do 
wydalenia oraz podlega wykonaniu z 
należytą starannością.

Środek detencyjny stosowany jest co 
najmniej tak długo jak trwają 
przygotowania do wydalenia oraz podlega 
wykonaniu z należytą starannością.

Or. fr

Poprawka 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nigdy nie stosuje się środka detencyjnego 
wobec małoletnich bez opieki lub rodzin z 
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małoletnimi.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle powiązana z poprawką zaproponowaną przez Komisję do art. 18 lit. 
c).

Poprawka 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny okres stosowania środka 
detencyjnego musi wynosić od trzech do 
sześciu miesięcy, z możliwością 
jednokrotnego przedłużenia na 
maksymalny okres kolejnych sześciu 
miesięcy.

Or. it

Poprawka 688
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja o zastosowaniu środka 
detencyjnego wydawana jest przez organy 
administracyjne lub sądowe.

Decyzja o zastosowaniu środka 
detencyjnego wydawana jest przez organy 
administracyjne lub sądowe jednocześnie z 
decyzją nakazującą powrót.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w której poszczególni sędziowie zaangażowani są w rozpoznawanie 
każdej indywidualnej decyzji więcej niż jeden raz. Niniejsza poprawka jest konieczna w celu 
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osiągnięcia skuteczności polityki w zakresie powrotów imigrantów, zgodnie z treścią motywu 
3. Tekst pierwotny pozostawia możliwość prowadzenia wielu postępowań.

Poprawka 689
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lub przyznają danemu obywatelowi 
państwa trzeciego prawo do wszczęcia 
postępowania w celu podania kontroli 
sądowej, w trybie przyspieszonym, 
zgodności z prawem środka detencyjnego, 
najszybciej jak to możliwe po jego 
zastosowaniu. W takim przypadku państwa 
członkowskie niezwłocznie informują 
danego obywatela państwa 
członkowskiego o możliwości wszczęcia 
takiego postępowania.

b) lub przyznają danemu obywatelowi 
państwa trzeciego prawo do wszczęcia 
postępowania w celu podania kontroli 
sądowej, w trybie przyspieszonym, 
zgodności z prawem środka detencyjnego, 
najszybciej jak to możliwe po jego 
zastosowaniu. W takim przypadku państwa 
członkowskie niezwłocznie informują 
danego obywatela państwa trzeciego o 
możliwości wszczęcia takiego 
postępowania i zapewniają w tym celu 
bezpłatną pomoc prawną i językową.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 40.

Poprawka 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W każdym przypadku, środek 
detencyjny podlega kontroli w rozsądnych 
odstępach czasu na wniosek danego 
obywatela państwa trzeciego lub z urzędu. 
W przypadku przedłużonych okresów 
pobytu w ośrodku detencyjnym kontrole 

skreśla się
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podlegają nadzorowi ze strony organu 
sądowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna, aby zachować spójność ze zmianą punktów w art. 18 ust. 5 oraz w 
art. 22 ust. 7 akapit drugi.

Poprawka 691
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W każdym przypadku, środek 
detencyjny podlega kontroli w rozsądnych 
odstępach czasu na wniosek danego 
obywatela państwa trzeciego lub z urzędu. 
W przypadku przedłużonych okresów 
stosowania środka detencyjnego kontrole 
podlegają nadzorowi ze strony organu 
sądowego.

3. Jeżeli państwo członkowskie 
podejmie decyzję o zastosowaniu środka 
detencyjnego, w każdym przypadku środek 
detencyjny podlega kontroli w rozsądnych 
i regularnych odstępach czasu na wniosek 
danego obywatela państwa trzeciego lub z 
urzędu. Kontrole podlegają nadzorowi ze 
strony organu sądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do tego artykułu oraz do motywów 27 i 28.

Poprawka 692
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środek detencyjny jest utrzymany 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 

5. Jeżeli państwo członkowskie 
podejmie decyzję o zastosowaniu środka 
detencyjnego, określa ono ograniczony 
okres stosowania środka detencyjnego 
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Każde państwo członkowskie określa 
maksymalny okres zastosowania środka 
detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy 
miesiące i nie więcej niż sześć miesięcy.

nieprzekraczający dwóch tygodni.

Or. en

Poprawka 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środek detencyjny jest utrzymany 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
maksymalny okres zastosowania środka 
detencyjnego, wynoszący nie mniej niż 
trzy miesiące i nie więcej niż sześć 
miesięcy.

5. Środek detencyjny jest utrzymany 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
maksymalny okres jego zastosowania 
według własnego uznania.

Or. fr

Poprawka 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środek detencyjny jest utrzymany 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
maksymalny okres zastosowania środka 
detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy 
miesiące i nie więcej niż sześć miesięcy.

5. Środek detencyjny jest utrzymany 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
ograniczony okres zastosowania środka 
detencyjnego wynoszący maksymalnie 
dwa miesiące.
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Or. en

Uzasadnienie

Zdaniem organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych nie zostało absolutnie 
udowodnione, że im dłużej trwa zatrzymanie, tym wskaźniki powrotów są wyższe. Według 
zastępczej oceny skutków EPRS „we Francji 80% wydaleń miało miejsce przed dwudziestym 
piątym dniem stosowania środka detencyjnego. Dlatego też często nie zachodzi konieczność 
przedłużania okresu detencji, ponieważ nie ma to wpływu na wydalenie. Przedłużenie okresu 
zatrzymania w takich okolicznościach nie jest opłacalne”.

Poprawka 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środek detencyjny jest utrzymany 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
maksymalny okres zastosowania środka 
detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy 
miesiące i nie więcej niż sześć miesięcy.

5. Środek detencyjny jest utrzymany 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
maksymalny okres zastosowania środka 
detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy 
miesiące i nie więcej niż dwanaście 
miesięcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest odpowiedź na sytuacje, o których mowa w szczególności w 
poprawce 5 i jej uzupełnienie. Jest również ściśle powiązana z poprawką 2, ponieważ 
procedury powrotu mogą nie zostać zakończone z powodu niewystarczającego maksymalnego 
czasu zastosowania środka detencyjnego.

Poprawka 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Środek detencyjny jest utrzymany, 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
maksymalny okres zastosowania środka 
detencyjnego wynoszący nie mniej niż trzy 
miesiące i nie więcej niż sześć miesięcy.

5. Środek detencyjny jest utrzymany, 
dopóki nie spełnione zostaną warunki 
określone w ust. 1 i jest to konieczne do 
zapewnienia skutecznego wydalenia. 
Każde państwo członkowskie określa 
ograniczony okres zastosowania środka 
detencyjnego, który nie może przekraczać 
trzech miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wykazały różne źródła, w tym ocena skutków przeprowadzona przez PE, coraz dłuższe 
okresy detencji w ograniczonym stopniu wpływają na skuteczność powrotów. W obliczu 
poważnego ryzyka naruszenia praw człowieka, środki detencyjne można stosować wyłącznie 
w przypadku, gdy towarzyszy im stała kontrola sądowa.

Poprawka 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie nie mogą 
przedłużać okresu, o którym mowa w ust. 
5, z wyjątkiem przedłużenia na 
ograniczony okres czasu 
nieprzekraczający kolejnych dwunastu 
miesięcy zgodnie z prawem krajowym, 
jeżeli pomimo wszelkich rozsądnych 
starań wydalenie może potrwać dłużej ze 
względu na:

skreśla się

a) brak współpracy ze strony danego 
obywatela państwa trzeciego, lub
b) opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnej 
dokumentacji od państw trzecich.

Or. fr
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Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna, aby zachować spójność ze zmianą punktów w art. 18, ust. 5 oraz w 
art. 22, ust. 7, akapit drugi.

Poprawka 698
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie nie mogą 
przedłużać okresu, o którym mowa w ust. 
5, z wyjątkiem przedłużenia na 
ograniczony okres czasu 
nieprzekraczający kolejnych dwunastu 
miesięcy zgodnie z prawem krajowym, 
jeżeli pomimo wszelkich rozsądnych 
starań wydalenie może potrwać dłużej ze 
względu na:

skreśla się

a) brak współpracy ze strony danego 
obywatela państwa trzeciego, lub
b) opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnej 
dokumentacji od państw trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do tego artykułu oraz do motywów 27 i 28.

Poprawka 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie nie mogą 
przedłużać okresu, o którym mowa w ust. 

6. Państwa członkowskie nie mogą 
przedłużać okresu, o którym mowa w ust. 
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5, z wyjątkiem przedłużenia na 
ograniczony okres czasu nieprzekraczający 
kolejnych dwunastu miesięcy zgodnie z 
prawem krajowym, jeżeli pomimo 
wszelkich rozsądnych starań wydalenie 
może potrwać dłużej ze względu na:

5, z wyjątkiem przedłużenia na dwa 
następujące po sobie okresy, każdy 
nieprzekraczający kolejnych 3 miesięcy 
zgodnie z prawem krajowym i w każdym 
przypadku po przeprowadzeniu kontroli 
sądowej, jeżeli pomimo wszelkich 
rozsądnych starań wydalenie może potrwać 
dłużej ze względu na:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 18 ust. 5. W konsekwencji możliwy okres stosowania środka detencyjnego wynosiłby 
łącznie do 9 miesięcy, z zachowaniem odpowiednich gwarancji w zakresie kontroli sądowej.

Poprawka 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie nie mogą 
przedłużać okresu, o którym mowa w ust. 
5, z wyjątkiem przedłużenia na 
ograniczony okres czasu nieprzekraczający 
kolejnych dwunastu miesięcy zgodnie z 
prawem krajowym, jeżeli pomimo 
wszelkich rozsądnych starań wydalenie 
może potrwać dłużej ze względu na:

6. Państwa członkowskie nie mogą 
przedłużać okresu, o którym mowa w ust. 
5, z wyjątkiem przedłużenia na 
ograniczony okres czasu nieprzekraczający 
kolejnych czterech miesięcy zgodnie z 
prawem krajowym, jeżeli pomimo 
wszelkich rozsądnych starań wydalenie 
może potrwać dłużej ze względu na:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana jest z poprawkami do art. 18 ust. 5.

Poprawka 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 18 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opóźnienia w uzyskiwaniu 
niezbędnej dokumentacji od państw 
trzecich.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 18 ust. 5.

Poprawka 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Państwa członkowskie mogą 
ponownie zastosować wobec obywatela 
państwa trzeciego środek detencyjny 
pomimo wykorzystania okresu 
określonego w ust. 6, jeżeli po jego 
zwolnieniu z ośrodka detencyjnego 
wystąpią okoliczności umożliwiające 
wykonanie wydanej wcześniej temu 
obywatelowi trzeciemu decyzji 
nakazującej powrót. Okres ponownego 
zastosowania środka detencyjnego nie 
może przekroczyć 30 dni.

Or. pl

Poprawka 703
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Przetrzymywanie odbywa się z 
reguły w specjalnych ośrodkach 
detencyjnych. Jeżeli państwo 
członkowskie nie może zapewnić 
obywatelom państw trzecich pobytu w 
specjalnym ośrodku detencyjnym i 
zmuszone do wykorzystania w tym celu 
zakład karny, obywatele państw trzecich, 
wobec których zastosowano środek 
detencyjny, przetrzymywani są oddzielnie 
od zwykłych więźniów.

1. Jeżeli państwo członkowskie 
zdecyduje się w ostateczności na 
zastosowanie środka detencyjnego, 
przetrzymywanie odbywa się z reguły w 
specjalnych, otwartych ośrodkach 
detencyjnych. Specjalne ośrodki 
detencyjne zapewniają godne warunki 
przetrzymywania respektujące 
podstawowe prawa przetrzymywanych 
obywateli państw trzecich. Personel 
zatrudniony w specjalnych ośrodkach 
detencyjnych musi być odpowiednio 
przeszkolony i wykwalifikowany. 
Obywateli państw trzecich nigdy nie 
przetrzymuje się w zakładzie karnym lub 
w areszcie policyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 27.

Poprawka 704
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przetrzymywanie odbywa się z 
reguły w specjalnych ośrodkach 
detencyjnych. Jeżeli państwo członkowskie 
nie może zapewnić obywatelom państw 
trzecich pobytu w specjalnym ośrodku 
detencyjnym i jest zmuszone do 
wykorzystania w tym celu zakładu 
karnego, obywatele państw trzecich, 
wobec których zastosowano środek 
detencyjny, przetrzymywani są oddzielnie 
od zwykłych więźniów.

1. Przetrzymywanie odbywa się w 
specjalnych warunkach detencji, zaś 
obywatele państw trzecich, wobec których 
zastosowano środek detencyjny, 
przetrzymywani są oddzielnie od zwykłych 
więźniów.

Or. en
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Uzasadnienie

Zamiast koncentrować się na przestrzennym oddzieleniu ośrodków detencyjnych od zwykłych 
obiektów penitencjarnych, bardziej praktyczne i skuteczne byłoby podkreślenie potrzeby 
stosowania specjalnych warunków przetrzymywania w porównaniu ze zwykłymi warunkami w 
więzieniach. Poprawka ta jest konieczna, ponieważ odnosi się do wewnętrznej logiki tekstu w 
odniesieniu do procedur zatrzymania określonych w art. 18 oraz w celu uniknięcia ucieczki 
zgodnie z art. 6.

Poprawka 705
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obywatelom państwa trzeciego 
umieszczonym w ośrodku detencyjnym 
należy – na ich wniosek – umożliwić 
kontakt w odpowiednim czasie z ich 
pełnomocnikami prawnymi, członkami 
rodziny i właściwymi organami 
konsularnymi.

2. Obywatelom państwa trzeciego 
umieszczonym w ośrodku detencyjnym 
należy – na ich wniosek – umożliwić od 
pierwszego dnia stosowania środka 
detencyjnego kontakt z ich 
pełnomocnikami prawnymi, członkami 
rodziny i właściwymi organami 
konsularnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 4.

Poprawka 706
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczególną uwagę poświęca się 
osobom wymagającym szczególnego 
traktowania. Zostaje im zapewniona opieka 
zdrowotna w nagłych wypadkach oraz 

3. Szczególną uwagę poświęca się 
osobom w sytuacji wymagającej 
szczególnego traktowania. Niezwłocznie 
zapewnia się im opiekę zdrowotną oraz 
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leczenie chorób w podstawowym zakresie. leczenie chorób.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 38 oraz do art. 14.

Poprawka 707
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiednie i właściwe 
organizacje i podmioty krajowe, 
międzynarodowe i pozarządowe mają 
możliwość wizytowania ośrodków 
detencyjnych, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie, w jakim służą one do 
przetrzymywania obywateli państw 
trzecich zgodnie z niniejszym rozdziałem. 
Takie wizytacje mogą wymagać 
zezwolenia.

4. Odpowiednie i właściwe 
organizacje i podmioty krajowe, 
międzynarodowe i pozarządowe, a także 
dziennikarze oraz posłowie do 
parlamentów narodowych i Parlamentu 
Europejskiego, mają możliwość 
wizytowania ośrodków detencyjnych, o 
których mowa w ust. 1, w zakresie, w 
jakim służą one do przetrzymywania 
obywateli państw trzecich zgodnie z 
niniejszym rozdziałem. Umożliwia się 
przeprowadzanie niezapowiedzianych 
wizyt.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 10.

Poprawka 708
Pietro Bartolo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Odpowiednie i właściwe 
organizacje i podmioty krajowe, 
międzynarodowe i pozarządowe mają 
możliwość wizytowania ośrodków 
detencyjnych, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie, w jakim służą one do 
przetrzymywania obywateli państw 
trzecich zgodnie z niniejszym rozdziałem. 
Takie wizytacje mogą wymagać 
zezwolenia.

4. Odpowiednie i właściwe 
organizacje i podmioty krajowe, 
międzynarodowe i pozarządowe mają 
możliwość składania wizyt w ośrodkach 
detencyjnych, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie, w jakim służą one do 
przetrzymywania obywateli państw 
trzecich zgodnie z niniejszym rozdziałem. 
Takie wizyty mogą wymagać zezwolenia. 
W żadnym wypadku nie można ograniczać 
ani zabraniać takich wizyt.

Or. it

Uzasadnienie

Należy zawsze zapewnić dostęp do ośrodków detencyjnych. Poprawka związana z 
poprawkami złożonymi przez sprawozdawczynię do art. 18 oraz do motywów 27 i 28.

Poprawka 709
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Odpowiednie i właściwe 
organizacje i podmioty krajowe, 
międzynarodowe i pozarządowe mają 
możliwość wizytowania ośrodków 
detencyjnych, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie, w jakim służą one do 
przetrzymywania obywateli państw 
trzecich zgodnie z niniejszym rozdziałem. 
Takie wizytacje mogą wymagać 
zezwolenia.

4. Odpowiednie i właściwe 
organizacje i podmioty krajowe i 
międzynarodowe mają możliwość 
wizytowania ośrodków detencyjnych, o 
których mowa w ust. 1, w zakresie, w 
jakim służą one do przetrzymywania 
obywateli państw trzecich zgodnie z 
niniejszym rozdziałem. Takie wizytacje 
mogą wymagać zezwolenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Organizacje pozarządowe nie posiadają żadnej demokratycznej legitymacji ani kontroli. Co 
więcej, nie jest jasne, kto i na jakiej podstawie uzyskuje tytuł takiej organizacji, nabywając 
tym samym szczególne uprawnienia. Kontrolę nad władzą wykonawczą sprawować powinien 
ustawodawca lub organizacja międzynarodowa uznana przez rząd państwa członkowskiego.
 Pierwotny tekst odnosi się do odpowiednich i właściwych organizacji i podmiotów 
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krajowych, międzynarodowych i pozarządowych. Organizacje pozarządowe nie spełniają 
łącznego warunku istotności i kompetencji i dlatego nie mogą być tutaj uwzględnione.

Poprawka 710
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Obywatele państw trzecich 
umieszczeni w ośrodku detencyjnym są 
regularnie informowani o zasadach pobytu 
w obiekcie oraz o swoich prawach i 
obowiązkach. Informacja ta obejmuje 
również informację o przysługującym im 
prawie, zgodnie z prawem krajowym, do 
kontaktowania się z organizacjami i 
podmiotami, o których mowa w ust. 4.

5. Obywatele państw trzecich 
umieszczeni w ośrodku detencyjnym są 
regularnie informowani w zrozumiałym dla 
nich języku o zasadach pobytu w obiekcie 
oraz o swoich prawach i obowiązkach. 
Informacja ta obejmuje również informację 
o przysługującym im prawie, zgodnie z 
prawem krajowym, do kontaktowania się z 
organizacjami i podmiotami, a także z 
dziennikarzami oraz posłami do 
parlamentów narodowych i Parlamentu 
Europejskiego, o których mowa w ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do art. 10.

Poprawka 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreśla się
Stosowanie środka detencyjnego wobec 

małoletnich i rodzin
1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na 
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jak najkrótszy odpowiedni okres czasu.
2. Rodzinom oczekującym w ośrodku 
detencyjnym na wydalenie zapewnia się 
pobyt w oddzielnych pomieszczeniach 
gwarantujących odpowiedni poziom 
prywatności.
3. Małoletni przebywający w ośrodku 
detencyjnym mają możliwość 
uczestniczenia w wolnym czasie w 
zajęciach, w tym w grach, zabawach i 
zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do 
ich wieku oraz, w zależności od długości 
ich pobytu, mają dostęp do edukacji.
4. Małoletnim bez opieki zapewnia się 
zakwaterowanie w placówkach 
dysponujących personelem i 
wyposażeniem przystosowanym do potrzeb 
osób w tym wieku.
5. Dobro dziecka jest kwestią nadrzędną w 
ramach pobytu małoletnich w ośrodku 
detencyjnym w oczekiwaniu na wydalenie.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka ta jest ściśle powiązana z poprawką zaproponowaną przez Komisję do art. 18 lit. 
c).

Poprawka 712
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 Stosowanie środka detencyjnego 
wobec małoletnich i rodzin

20 Zakaz stosowania środka 
detencyjnego wobec małoletnich i rodzin

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
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do motywów 28 i 40.

Poprawka 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 Stosowanie środka detencyjnego 
wobec małoletnich i rodzin

20 Małoletni i rodziny

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z poprawkami do art. 20 ust. 1.

Poprawka 714
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na 
jak najkrótszy odpowiedni okres czasu.

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi, które podlegają procedurom 
powrotu w celu przygotowania powrotu 
lub przeprowadzenia procesu wydalenia, 
umieszczane są w ośrodku detencyjnym 
jedynie w ostateczności i na jak najkrótszy 
odpowiedni okres czasu oraz wyłącznie po 
uprzednim sprawdzeniu, czy nie są 
dostępne inne, mniej represyjne środki. 
Małe dzieci powinny być przetrzymywane 
w specjalnych ośrodkach i nie powinny 
być umieszczane w zakładach karnych. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 18 ust. 5, 
państwa członkowskie mogą wprowadzić 
do swojego ustawodawstwa krajowego 
krótsze okresy zatrzymania małoletnich.

Or. en
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Uzasadnienie

ETPC zauważa, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem należy z zasady unikać 
przetrzymywania małych dzieci w placówkach przypominających więzienia oraz że z 
konwencją zgodne może być jedynie krótkotrwałe umieszczenie w odpowiednich warunkach, 
pod warunkiem, że jest to środek stosowany na zasadzie ostateczności i wyłącznie po 
uprzednim sprawdzeniu, czy nie jest dostępny inny, mniej represyjny środek . Jako że wniosek 
KE porusza kwestię podstaw stosowania środka detencyjnego, ważne jest, aby wyjaśnić 
zasady i gwarancje dotyczące małoletnich.

Poprawka 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na 
jak najkrótszy odpowiedni okres czasu.

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi nie są umieszczane w ośrodku 
detencyjnym  i zapewnia się im 
odpowiednie, ludzkie i niepolegające na 
pozbawieniu wolności rozwiązania 
alternatywne wobec zatrzymania, jeżeli 
jest to zgodne z dobrem dziecka i - w razie 
konieczności - w celu zagwarantowania 
ich ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 28. Należy znieść możliwość umieszczania dzieci w ośrodkach detencyjnych, 
ponieważ jest to działanie z natury sprzeczne z dobrem dziecka.

Poprawka 716
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 1. Małoletnich oraz rodzin 
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małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na 
jak najkrótszy odpowiedni okres czasu.

z małoletnimi nie umieszcza się w 
ośrodkach detencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40, a także do art. 18.

Poprawka 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na 
jak najkrótszy odpowiedni okres czasu.

1. Małoletnich bez opieki oraz rodzin 
z małoletnimi nie umieszcza się w 
ośrodkach detencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 28. Stosowanie środka detencyjnego wobec dzieci nigdy nie służy ich dobru, również 
wtedy, gdy dostępne są pomieszczenia rodzinne. W związku z tym należy wydać zakaz 
stosowania środka detencyjnego wobec dzieci, aby chronić małoletnich. Oprócz tego pojęcie 
„dobra dziecka” oznacza, że środka detencyjnego nigdy nie należy stosować również wobec 
rodziców lub opiekunów prawnych bądź głównych opiekunów zwyczajowych. Zob. na 
przykład wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Abdullahi Elmi i Aweys 
Abubakar przeciwko Malcie, skargi nr 25794/13 i 28151/13, 22 lutego 2017 r.

Poprawka 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na 
jak najkrótszy odpowiedni okres czasu.

1. Małoletnich bez opieki oraz rodzin 
z małoletnimi nigdy nie umieszcza się w 
ośrodkach detencyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie wobec małoletnich środka detencyjnego nigdy nie służy ich dobru. Pogląd ten 
podtrzymują Komitet Praw Dziecka ONZ, Komitet Pracowników Migrujących ONZ, specjalny 
sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w odniesieniu do migrantów. Państwa członkowskie 
mają możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań, takich jak otwarte ośrodki, w celu 
zapewnienia powrotu małoletnich bez opieki oraz małoletnich wraz z rodzinami, oceniwszy 
sytuację z punktu widzenia dobra małoletnich.

Poprawka 719
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na 
jak najkrótszy odpowiedni okres czasu.

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z 
małoletnimi są repatriowane w pierwszej 
kolejności, aby skrócić okres pobytu w 
ośrodku detencyjnym.

Or. nl

Uzasadnienie

Musimy znaleźć właściwą równowagę między skutecznością systemu azylowego a 
poszanowaniem praw zainteresowanych osób. Pierwotny tekst Komisji jest sprzeczny z celami 
skutecznej polityki azylowej wyrażonymi w motywie 3.

Poprawka 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzinom oczekującym w ośrodku 
detencyjnym na wydalenie zapewnia się 
pobyt w oddzielnych pomieszczeniach 
gwarantujących odpowiedni poziom 
prywatności.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 28. Stosowanie środka detencyjnego wobec dzieci nigdy nie służy ich dobru, również 
wtedy, gdy dostępne są pomieszczenia rodzinne. W związku z tym należy wydać zakaz 
stosowania środka detencyjnego wobec dzieci, aby chronić małoletnich. Oprócz tego pojęcie 
„dobra dziecka” oznacza, że środka detencyjnego nigdy nie należy stosować również wobec 
rodziców lub opiekunów prawnych bądź głównych opiekunów zwyczajowych. Zob. na 
przykład wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Abdullahi Elmi i Aweys 
Abubakar przeciwko Malcie, skargi nr 25794/13 i 28151/13, 22 lutego 2017 r.

Poprawka 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzinom oczekującym w ośrodku 
detencyjnym na wydalenie zapewnia się 
pobyt w oddzielnych pomieszczeniach 
gwarantujących odpowiedni poziom 
prywatności.

2. Z tego względu państwa 
członkowskie ustanawiają odpowiednie 
rozwiązania w zakresie opieki i 
zakwaterowania małoletnich i rodzin z 
małoletnimi dziećmi. Odpowiednia opieka 
i środki w zakresie przyjmowania dzieci i 
ich rodzin mają charakter środowiskowy, 
są możliwie jak najmniej inwazyjne i 
realizuje się je w poszanowaniu 
prywatności i życia rodzinnego. Te 
rozwiązania w zakresie opieki obejmują 
personel i udogodnienia uwzględniające 
potrzeby osób w ich wieku.
Małoletni mają możliwość uczestniczenia 
w wolnym czasie w zajęciach, w tym w 
grach, zabawach i zajęciach 
rekreacyjnych odpowiednich do ich 
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wieku, oraz, w zależności od długości ich 
pobytu, mają dostęp do edukacji.
Małoletnim bez opieki zapewnia się pobyt 
w placówkach dysponujących personelem 
i wyposażeniem przystosowanym do 
potrzeb osób w tym wieku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 28. Zamiast środków detencyjnych małoletnim i rodzinom z małoletnimi dziećmi 
należy zapewnić odpowiednie rozwiązania w zakresie opieki.

Poprawka 722
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzinom oczekującym w ośrodku 
detencyjnym na wydalenie zapewnia się 
pobyt w oddzielnych pomieszczeniach 
gwarantujących odpowiedni poziom 
prywatności.

2. Do czasu wydalenia małoletnim 
bez opieki i odłączonym od rodzin oraz 
dzieciom i ich rodzinom zapewnia się 
odpowiednie rozwiązania stanowiące 
alternatywę dla środków detencyjnych. W 
trakcie trwania procedury nie oddziela się 
małoletnich od rodziców ani od 
opiekunów prawnych albo zwyczajowych, 
którzy rzeczywiście sprawują pieczę nad 
małoletnimi, przez zatrzymanie lub 
wydalenie rodzica lub opiekuna. Rodziny 
są umieszczane razem, chyba że 
zagrażałoby to bezpieczeństwu dziecka. 
Powyższe obejmuje wdrożenie lub 
poszukiwanie rozwiązań stanowiących 
alternatywę dla środków detencyjnych w 
odniesieniu do całej rodziny oraz ochronę 
rodziców przed wydaleniem w trakcie 
trwania procedury. W razie potrzeby 
wdraża się odpowiednie ustalenia 
dotyczące opieki i zakwaterowania, które 
umożliwiają dzieciom i rodzinom wspólne 
życie w społecznościach.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40 oraz do art. 18.

Poprawka 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzinom oczekującym w ośrodku 
detencyjnym na wydalenie zapewnia się 
pobyt w oddzielnych pomieszczeniach 
gwarantujących odpowiedni poziom 
prywatności.

2. W oczekiwaniu na wydalenie 
rodzinom i małoletnim bez opieki 
zapewnia się środki stanowiące 
alternatywę dla środka detencyjnego, w 
tym pobyt w oddzielnych pomieszczeniach 
gwarantujących odpowiedni poziom 
prywatności.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie wobec małoletnich środka detencyjnego nigdy nie służy ich dobru. Państwa 
członkowskie mają możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań, takich jak otwarte 
ośrodki, w celu zapewnienia powrotu małoletnich bez opieki oraz małoletnich wraz z 
rodzinami, oceniwszy sytuację z punktu widzenia dobra małoletnich.  Poprawka ta jest 
konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami do art. 20 ust. 1.

Poprawka 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Małoletni przebywający w ośrodku 
detencyjnym mają możliwość 
uczestniczenia w wolnym czasie w 
zajęciach, w tym w grach, zabawach i 

skreśla się
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zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do 
ich wieku oraz, w zależności od długości 
ich pobytu, mają dostęp do edukacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 28. Stosowanie środka detencyjnego wobec dzieci nigdy nie służy ich dobru, również 
wtedy, gdy dostępne są pomieszczenia rodzinne. W związku z tym należy wydać zakaz 
stosowania środka detencyjnego wobec dzieci, aby chronić małoletnich. Oprócz tego pojęcie 
„dobra dziecka” oznacza, że środka detencyjnego nigdy nie należy stosować również wobec 
rodziców lub opiekunów prawnych bądź głównych opiekunów zwyczajowych. Zob. na 
przykład wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Abdullahi Elmi i Aweys 
Abubakar przeciwko Malcie, skargi nr 25794/13 i 28151/13, 22 lutego 2017 r.

Poprawka 725
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Małoletni przebywający w ośrodku 
detencyjnym mają możliwość 
uczestniczenia w wolnym czasie w 
zajęciach, w tym w grach, zabawach i 
zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do 
ich wieku oraz, w zależności od długości 
ich pobytu, mają dostęp do edukacji.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40.

Poprawka 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Małoletni przebywający w ośrodku 
detencyjnym mają możliwość 
uczestniczenia w wolnym czasie w 
zajęciach, w tym w grach, zabawach i 
zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do 
ich wieku oraz, w zależności od długości 
ich pobytu, mają dostęp do edukacji.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 28. Jako że dzieci nie powinny być umieszczane w ośrodku detencyjnym, przepis 
ten powinien zostać skreślony.  Przepisy te są jednak zawarte w proponowanych poprawkach 
dotyczących art. 20 ust. 2.

Poprawka 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Małoletni przebywający w ośrodku 
detencyjnym mają możliwość 
uczestniczenia w wolnym czasie w 
zajęciach, w tym w grach, zabawach i 
zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do 
ich wieku oraz, w zależności od długości 
ich pobytu, mają dostęp do edukacji.

3. Małoletni mają możliwość 
uczestniczenia w wolnym czasie w 
zajęciach, w tym w grach, zabawach i 
zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do 
ich wieku, oraz, w zależności od długości 
ich pobytu, mają dostęp do edukacji.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie wobec małoletnich środka detencyjnego nigdy nie służy ich dobru. Państwa 
członkowskie mają możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań, takich jak otwarte 
ośrodki, w celu zapewnienia powrotu małoletnich bez opieki oraz małoletnich wraz z 
rodzinami, oceniwszy sytuację z punktu widzenia dobra małoletnich.  Poprawka ta jest 
konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami do art. 20 ust. 1.
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Poprawka 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Małoletnim bez opieki zapewnia 
się zakwaterowanie w placówkach 
dysponujących personelem i 
wyposażeniem przystosowanym do potrzeb 
osób w tym wieku.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywu 28. Jako że dzieci nie powinny być umieszczane w ośrodku detencyjnym, przepis 
ten powinien zostać skreślony.  Przepisy te są jednak zawarte w proponowanych poprawkach 
dotyczących art. 20 ust. 2.

Poprawka 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Małoletnim bez opieki zapewnia 
się zakwaterowanie w placówkach 
dysponujących personelem i 
wyposażeniem przystosowanym do potrzeb 
osób w tym wieku.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 28. Stosowanie środka detencyjnego wobec dzieci nigdy nie służy ich dobru, również 
wtedy, gdy dostępne są pomieszczenia rodzinne. W związku z tym należy wydać zakaz 
stosowania środka detencyjnego wobec dzieci, aby chronić małoletnich. Oprócz tego pojęcie 
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„dobra dziecka” oznacza, że środka detencyjnego nigdy nie należy stosować również wobec 
rodziców lub opiekunów prawnych bądź głównych opiekunów zwyczajowych. Zob. na 
przykład wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Abdullahi Elmi i Aweys 
Abubakar przeciwko Malcie, skargi nr 25794/13 i 28151/13, 22 lutego 2017 r.

Poprawka 730
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Małoletnim bez opieki zapewnia 
się zakwaterowanie w placówkach 
dysponujących personelem i 
wyposażeniem przystosowanym do potrzeb 
osób w tym wieku.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40.

Poprawka 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Małoletnim bez opieki zapewnia 
się, w miarę możliwości, zakwaterowanie 
w placówkach dysponujących personelem i 
wyposażeniem przystosowanym do potrzeb 
osób w tym wieku.

4. Małoletnim zapewnia się 
zakwaterowanie w placówkach 
dysponujących personelem i 
wyposażeniem przystosowanym do potrzeb 
osób w tym wieku.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie wobec małoletnich środka detencyjnego nigdy nie służy ich dobru. Państwa 
członkowskie mają możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań, takich jak otwarte 
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ośrodki, w celu zapewnienia powrotu małoletnich bez opieki oraz małoletnich wraz z 
rodzinami, oceniwszy sytuację z punktu widzenia dobra małoletnich.  Poprawka ta jest 
konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami do art. 20 ust. 1.

Poprawka 732
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną w ramach pobytu małoletnich 
w ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na 
wydalenie.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami złożonymi 
do motywów 28 i 40.

Poprawka 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną w ramach pobytu małoletnich 
w ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na 
wydalenie.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawką złożoną do 
motywu 28. Stosowanie środka detencyjnego wobec dzieci nigdy nie służy ich dobru, również 
wtedy, gdy dostępne są pomieszczenia rodzinne. W związku z tym należy wydać zakaz 
stosowania środka detencyjnego wobec dzieci, aby chronić małoletnich. Oprócz tego pojęcie 
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„dobra dziecka” oznacza, że środka detencyjnego nigdy nie należy stosować również wobec 
rodziców lub opiekunów prawnych bądź głównych opiekunów zwyczajowych. Zob. na 
przykład wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Abdullahi Elmi i Aweys 
Abubakar przeciwko Malcie, skargi nr 25794/13 i 28151/13, 22 lutego 2017 r.

Poprawka 734
Nadine Morano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną w ramach pobytu małoletnich w 
ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na 
wydalenie.

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną w ramach pobytu małoletnich w 
ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na 
wydalenie. Samo w sobie nie może ono 
stanowić przeszkody do umieszczenia 
dziecka w środku detencyjnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest ściśle związana z poprawką 23, którą uzupełnia.

Poprawka 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną w ramach pobytu małoletnich w 
ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na 
wydalenie.

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną w kontekście rozwiązań 
alternatywnych dla pobytu małoletnich w 
ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na 
wydalenie.

Or. en

Poprawka 736
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną w ramach pobytu małoletnich 
w ośrodku detencyjnym w oczekiwaniu na 
wydalenie.

5. Dobro dziecka jest kwestią 
nadrzędną we wszystkich sytuacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie wobec małoletnich środka detencyjnego nigdy nie służy ich dobru. Państwa 
członkowskie mają możliwość znalezienia alternatywnych rozwiązań, takich jak otwarte 
ośrodki, w celu zapewnienia powrotu małoletnich bez opieki oraz małoletnich wraz z 
rodzinami, oceniwszy sytuację z punktu widzenia dobra małoletnich. Poprawka ta jest 
konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami do art. 20 ust. 1.

Poprawka 737
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreśla się
Sytuacje awaryjne

1. W sytuacjach, gdy wyjątkowo duża 
liczba obywateli państw trzecich 
podlegających zobowiązaniu do powrotu 
w sposób nieprzewidziany znacząco 
obciąża ośrodki detencyjne państwa 
członkowskiego lub jego personel 
administracyjny lub sądowy, to państwo 
członkowskie może, na czas trwania tej 
wyjątkowej sytuacji, postanowić o 
dopuszczeniu dłuższych terminów kontroli 
sądowej niż przewidziane w art. 18 ust. 2 
akapit trzeci oraz podjąć pilne działania w 
odniesieniu do warunków pobytu w 
ośrodku detencyjnym, odbiegające od tych 
przewidzianych w art. 19 ust. 1 i art. 20 
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ust. 2.
2. Jeżeli państwo członkowskie podejmuje 
tego typu wyjątkowe środki, informuje o 
tym Komisję. Informuje również Komisję 
gdy tylko ustały powody zastosowania tych 
wyjątkowych środków.
3. Przepisy niniejszego artykułu nie mogą 
być interpretowane jako zezwolenie na 
odstępstwo od ciążącego na nich ogólnego 
obowiązku podjęcia wszelkich właściwych 
środków, ogólnych lub szczególnych, aby 
zapewnić wypełnienie ich obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W sytuacjach, gdy wyjątkowo duża 
liczba obywateli państw trzecich 
podlegających zobowiązaniu do powrotu w 
sposób nieprzewidziany znacząco obciąża 
ośrodki detencyjne państwa 
członkowskiego lub jego personel 
administracyjny lub sądowy, to państwo 
członkowskie może, na czas trwania tej 
wyjątkowej sytuacji, postanowić o 
dopuszczeniu dłuższych terminów kontroli 
sądowej niż przewidziane w art. 18 ust. 2 
akapit trzeci oraz podjąć pilne działania w 
odniesieniu do warunków pobytu w 
ośrodku detencyjnym, odbiegające od tych 
przewidzianych w art. 19 ust. 1 i art. 20 
ust. 2.

1. W sytuacjach, gdy wyjątkowo duża 
liczba obywateli państw trzecich 
podlegających zobowiązaniu do powrotu w 
sposób nieprzewidziany znacząco obciąża 
ośrodki detencyjne państwa 
członkowskiego lub jego personel 
administracyjny lub sądowy, to państwo 
członkowskie może, przez okres 
maksymalnie trzech miesięcy, postanowić 
o dopuszczeniu dłuższych terminów 
kontroli sądowej niż przewidziane w art. 
18 ust. 2 akapit trzeci oraz podjąć pilne 
działania w odniesieniu do warunków 
pobytu w ośrodku detencyjnym, 
odbiegające od tych przewidzianych w art. 
19 ust. 1 i art. 20 ust. 2. W terminie trzech 
miesięcy państwa członkowskie 
podejmują, w koordynacji z Komisją i 
agencjami UE, wszelkie niezbędne środki 
w celu zapewnienia odpowiednich 
możliwości.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna, ponieważ jest nierozerwalnie związana z poprawką złożoną do 
art. 16 ust. 4 dotyczącą terminów kontroli sądowej. Chociaż państwa członkowskie mogą 
znaleźć się w sytuacjach kryzysowych, zapewnienie odpowiednich możliwości powinno 
nastąpić w terminie 3 miesięcy.

Poprawka 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. it

Poprawka 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący procedury granicznej w tym kontekście jest problematyczny, 
ponieważ wiąże się z niejasnym wynikiem potencjalnych negocjacji dotyczących 
rozporządzenia o procedurze azylowej. Rozporządzenie o procedurze azylowej to odpowiedni 
akt prawny dotyczący możliwych procedur granicznych.

Poprawka 741
Anne-Sophie Pelletier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Poprawka 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Bez decyzji w tej kwestii w rozporządzeniu o procedurze azylowej, które kodyfikuje wszystkie 
przepisy dotyczące procedury granicznej, w szczególności gwarancji, praktycznie niemożliwe 
jest wprowadzenie poprawek do art. 22 bez ryzyka naruszenia prawa podstawowych.

Poprawka 743
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje nakazujące powrót 
wydane w ramach procedur powrotu 
przeprowadzanych zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu wydawane są na 
standardowym formularzu, którego wzór 
określa prawo krajowe, zgodnie z art. 15 
ust. 3.

3. W ramach procedur 
przeprowadzanych zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu państwa członkowskie 
wydają:

a) decyzję nakazującą powrót na 
standardowym formularzu, którego wzór 
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określono w załączniku, albo
b) odmowę wjazdu zgodnie z art. 14 
rozporządzenia (UE) 2016/399; ust. 4–8 
nie mają w tym przypadku zastosowania.
Państwa członkowskie jak najszybciej 
wydają jedną z decyzji, o których mowa w 
niniejszym ustępie, w miarę możliwości na 
mocy prawa krajowego, wraz z decyzją o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętą na mocy art. 41 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej].

Or. en

Poprawka 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje nakazujące powrót wydane 
w ramach procedur powrotu 
przeprowadzanych zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu wydawane są na 
standardowym formularzu, którego wzór 
określa prawo krajowe, zgodnie z art. 15 
ust. 3.

3. Decyzje nakazujące powrót wydane 
w ramach procedur powrotu 
przeprowadzanych zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu mogą być wydawane 
na standardowym formularzu, którego 
wzór określa prawo krajowe, zgodnie z art. 
15 ust. 3.

Or. pl

Poprawka 745
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nie wyznacza się terminu 
dobrowolnego wyjazdu. Państwa 
członkowskie wyznaczają jednak 

4. Nie wyznacza się terminu 
dobrowolnego wyjazdu. W wyjątkowych 
okolicznościach państwa członkowskie 
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odpowiedni termin dobrowolnego wyjazdu 
zgodnie z art. 9 obywatelom państw 
trzecich posiadającym ważne dokumenty 
podróży i wypełniającym obowiązek 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich na wszystkich 
etapach procedur powrotu ustanowiony 
zgodnie z art. 7. Państwa członkowskie 
wymagają od takich obywateli państw 
trzecich, by do czasu wyjazdu przekazali 
ważne dokumenty podróży właściwemu 
organowi.

wyznaczają jednak odpowiedni termin 
dobrowolnego wyjazdu zgodnie z art. 9 
obywatelom państw trzecich posiadającym 
ważne dokumenty podróży i 
wypełniającym obowiązek współpracy z 
właściwymi organami państw 
członkowskich na wszystkich etapach 
procedur powrotu ustanowiony zgodnie z 
art. 7. Państwa członkowskie wymagają od 
takich obywateli państw trzecich, by do 
czasu wyjazdu przekazali ważne 
dokumenty podróży właściwemu 
organowi.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że regułą jest obowiązkowy powrót.

Poprawka 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
termin nieprzekraczający 48 godzin na 
złożenie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót opartej na ostatecznej decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej na podstawie 
art. 41 rozporządzenia (UE) …/…, 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] na 
granicy lub w strefach tranzytowych 
państw członkowskich.

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
termin nieprzekraczający 48 godzin na 
złożenie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót, w każdym przypadku wydawanej 
jednocześnie z ostateczną decyzją o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej na podstawie 
art. 41 rozporządzenia (UE) …/…, 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] na 
granicy lub w strefach tranzytowych 
państw członkowskich. 

Or. nl

Uzasadnienie

Uproszczenia administracyjne. Możliwość wydania i potencjalnego odwołania się od tylko 
jednej decyzji jest wystarczająca.
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Poprawka 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
termin nieprzekraczający 48 godzin na 
złożenie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót opartej na ostatecznej decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej na podstawie 
art. 41 rozporządzenia (UE) 
.../...,[rozporządzenie o procedurze 
azylowej] na granicy lub w strefach 
tranzytowych państw członkowskich.

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
termin nieprzekraczający 24 godzin na 
złożenie odwołania od decyzji nakazującej 
powrót opartej na ostatecznej decyzji o 
odrzuceniu wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej podjętej na podstawie 
art. 41 rozporządzenia (UE) 
.../...,[rozporządzenie o procedurze 
azylowej] na granicy lub w strefach 
tranzytowych państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonanie decyzji nakazującej powrót 
zostaje automatycznie zawieszone na czas 
wniesienia odwołania do sądu pierwszej 
instancji oraz, o ile odwołanie zostało 
złożone w ustalonym terminie, na czas 
jego rozpatrywania, jeżeli zachodzi ryzyko 
naruszenia zasady non-refoulement oraz 
jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych 
warunków:

skreśla się

a) po przyjęciu decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, podjętej na podstawie 
art. 41 rozporządzenia (UE)… /… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] 
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nowe elementy lub fakty pojawiły się lub 
zostały przedstawione przez 
zainteresowanego obywatela państwa 
trzeciego, które w znaczący sposób 
zmieniają szczególne okoliczności danej 
sprawy; lub
b) decyzja o odrzuceniu wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej 
podjęta na podstawie art. 41 
rozporządzenia (UE)… /… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] 
nie była przedmiotem skutecznej kontroli 
sądowej zgodnie z art. 53 tego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 749
Tom Vandendriessche

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) po przyjęciu decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej zgodnie z art. 41 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] 
ujawniono nowe elementy lub ustalenia, 
które znacznie zmieniają szczególne 
okoliczności w danym przypadku, lub 
obywatel państwa trzeciego przedstawił 
takie elementy lub ustalenia; lub

a) po przyjęciu decyzji o odrzuceniu 
wniosku o udzielenie ochrony 
międzynarodowej zgodnie z art. 41 
rozporządzenia (UE) …/… 
[rozporządzenie o procedurze azylowej] 
ujawniono nowe, wystarczająco poważne 
elementy lub ustalenia, które znacznie 
zmieniają szczególne okoliczności w 
danym przypadku, lub obywatel państwa 
trzeciego przedstawił takie elementy lub 
ustalenia i o których taki obywatel 
państwa trzeciego nie mógł pozyskać 
wiedzy w terminie wcześniejszym; lub

Or. nl

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w której elementy już istniejące - ale jeszcze nie przedstawione przez 
osobę zainteresowaną - są wprowadzane stopniowo, w celu przedłużenia procedury.
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Poprawka 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 
zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót,chyba że na wniosek 
wnioskodawcy lub z urzędu sąd lub 
trybunał postanowi inaczej, uwzględniając 
szczególne okoliczności w danym 
przypadku.

W przypadku zaskarżenia pierwszej lub 
kolejnej decyzji w sprawie odwołania, oraz 
we wszystkich innych przypadkach, nie 
zawiesza się wykonania decyzji 
nakazującej powrót.

Or. fr

Poprawka 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środek detencyjny stosowany jest przez 
możliwie najkrótszy okres, który w 
żadnym przypadku nie może przekroczyć 
czterech miesięcy. Środek taki jest 
stosowany, jedynie dopóty, dopóki trwają 
przygotowania do wydalenia i są one 
wykonywane należytą starannością.

Środek detencyjny stosowany jest co 
najmniej tak długo jak trwają 
przygotowania do wydalenia i są one 
wykonywane należytą starannością.

Or. fr

Poprawka 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co trzy lata Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy 
w państwach członkowskich oraz, w 
stosownych przypadkach, proponuje 
zmiany.

Co trzy lata Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdania 
dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy 
w państwach członkowskich oraz, w 
stosownych przypadkach, proponuje 
zmiany. Do sprawozdania dołącza się 
pełną ocenę wpływu transpozycji i 
wdrożenia niniejszej dyrektywy 
przeprowadzoną przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na jej nierozerwalny związek z poprawkami do art. 6 i 
innymi nowymi artykułami, skutkującymi zmianami, których wpływ powinien zostać poddany 
ocenie. Niestety, proponując przekształcenie, Komisja nie przeprowadziła oceny skutków i 
Parlament musiał zlecić ją we własnym zakresie. W przyszłości niezbędna będzie pełna ocena 
skutków zmian, ponieważ pełne monitorowanie powinno opierać się na odpowiednich danych 
i ustaleniach.

Poprawka 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
W przypadku gdy uznaje się, że dane 
państwo trzecie niewystarczająco 
współpracuje z państwami członkowskimi 
w zakresie readmisji, zastosowanie ma art. 
25a kodeksu wizowego.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest ściśle związana z motywem 8, który uzupełnia.
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Poprawka 754
Anne-Sophie Pelletier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 6–10, art. 13 i art. 14 ust. 3, art. 16, 
art. 18 i art. 22 do dnia [w terminie sześciu 
miesięcy od daty wejścia w życie], a art. 14 
ust. 1 i 2 do dnia [w terminie jednego roku 
od daty wejścia w życie]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
art. 2–4, art. 7–13, art. 14 ust. 3, art. 15 i 
16, art. 18–20 do dnia [w terminie sześciu 
miesięcy od daty wejścia w życie], a art. 14 
ust. 1 i 2 do dnia [w terminie jednego roku 
od daty wejścia w życie]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia spójność z innymi poprawkami złożonymi przez 
kontrsprawozdawczynię.


