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Predlog spremembe 120
Anne-Sophie Pelletier

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, 
kakor je določeno v nadaljevanju in kakor 
je bilo prilagojeno v skladu s predlogi 
posvetovalne skupine pravnih služb 
Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije;

1. Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 121
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o skupnih standardih in postopkih v 
državah članicah za vračanje nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav 
(prenovitev) 

Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev v

Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o skupnih standardih in postopkih v 
državah članicah za vračanje nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav 
(prenovitev) 

Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev v

Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Or. en
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Obrazložitev

Gre za horizontalni predlog spremembe, povezan s predlogi sprememb uvodnih izjav 6,9, 10, 
22, 25, 32, 40 in 47 ter členov 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 in 22.

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

Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o skupnih standardih in postopkih v 
državah članicah za vračanje nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav 
(prenovitev) 

Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev v

Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o skupnih standardih in postopkih v 
državah članicah za vračanje nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav 
(prenovitev) 

Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev v

Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“. Gre ta horizontalni predlog spremembe, povezan s členi 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 13, 14, 15 in 22.

Predlog spremembe 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkovita in pravična politika 
vračanja je bistven del pristopa Unije za 
boljše upravljanje migracij v vseh 
pogledih, kot je razvidno iz evropske 
agende o migracijah iz maja 201511.

(2) Zunanje meje držav članic so meje 
Unije. Skupna politika vračanja, ki je 
hkrati učinkovita in spoštuje pravice 
migrantov, ki prebivajo brez dovoljenja, je 
bistven del pristopa Unije za boljše 
upravljanje migracij v vseh pogledih, kot je 
razvidno iz evropske agende o migracijah 
iz maja 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285. 11 COM(2015)0285.

Or. it

Predlog spremembe 124
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkovita in pravična politika 
vračanja je bistven del pristopa Unije za 
boljše upravljanje migracij v vseh 
pogledih, kot je razvidno iz evropske 
agende o migracijah iz maja 201511.

(2) Dostojanstvena in humana 
politika, ki temelji na pravicah, bi morala 
biti podlaga pristopa Unije za boljše 
upravljanje migracij v vseh pogledih.

_________________
11 COM(2015)0285.

Or. en

Predlog spremembe 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkovita in pravična politika 
vračanja je bistven del pristopa Unije za 
boljše upravljanje migracij v vseh 

(2) Učinkovita in pravična politika 
vračanja je bistven del pristopa Unije za 
boljše in bolj uravnoteženo upravljanje 
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pogledih, kot je razvidno iz evropske 
agende o migracijah iz maja 201511.

migracij v vseh pogledih, kot je razvidno iz 
evropske agende o migracijah iz 
maja 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015)0285.

Or. fr

Predlog spremembe 126
Charlie Weimers, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkovita in pravična politika 
vračanja je bistven del pristopa Unije za 
boljše upravljanje migracij v vseh 
pogledih, kot je razvidno iz evropske 
agende o migracijah iz maja 201511.

(2) Učinkovita, uspešna in hitra 
politika vračanja je bistven del pristopa 
Unije za boljše upravljanje migracij v vseh 
pogledih, kot je razvidno iz evropske 
agende o migracijah iz maja 201511.

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

Or. en

Predlog spremembe 127
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 28. junija 2018 poudaril potrebo po 
znatnem izboljšanju učinkovitosti 
vračanja migrantov brez urejenega 
statusa in pozdravil namero Komisije, da 
pripravi zakonodajne predloge za bolj 
učinkovito in usklajeno evropsko politiko 
vračanja.

Črtano
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Or. en

Predlog spremembe 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 28. junija 2018 poudaril potrebo po 
znatnem izboljšanju učinkovitosti vračanja 
migrantov brez urejenega statusa in 
pozdravil namero Komisije, da pripravi 
zakonodajne predloge za bolj učinkovito 
in usklajeno evropsko politiko vračanja.

(3) Stopnja vračanja migrantov, ki 
nedovoljeno prebivajo v Uniji, še vedno ni 
zadostna. Evropski svet je v svojih sklepih 
z dne 28. junija 2018 poudaril, da je treba 
sprejeti učinkovito in dosledno evropsko 
politiko vračanja, da bi izboljšali 
učinkovitosti vračanja migrantov brez 
urejenega statusa z izboljšanjem postopkov 
vračanja in ponovnega sprejema, tudi 
prek novih dvostranskih sporazumov o 
ponovnem sprejemu in z zagotavljanjem 
popolnega izvrševanja že obstoječih.

Or. it

Predlog spremembe 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 28. junija 2018 poudaril potrebo po 
znatnem izboljšanju učinkovitosti vračanja 
migrantov brez urejenega statusa in 
pozdravil namero Komisije, da pripravi 
zakonodajne predloge za bolj učinkovito in 
usklajeno evropsko politiko vračanja.

(3) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 28. junija 2018 poudaril potrebo po 
znatnem izboljšanju učinkovitosti vračanja 
migrantov brez urejenega statusa in 
pozdravil namero Komisije, da pripravi 
zakonodajne predloge za bolj učinkovito in 
usklajeno evropsko politiko vračanja. 
Sklepi temeljijo na dejstvu, da je leta 2017 
stopnja vračanja znašala le 36,6 %, kar je 
mnogo premajhen delež.

Or. fr
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Predlog spremembe 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 28. junija 2018 poudaril potrebo po 
znatnem izboljšanju učinkovitosti vračanja 
migrantov brez urejenega statusa in 
pozdravil namero Komisije, da pripravi 
zakonodajne predloge za bolj učinkovito in 
usklajeno evropsko politiko vračanja.

(3) Evropski svet je v svojih sklepih z 
dne 28. junija 2018 poudaril potrebo po 
znatnem izboljšanju učinkovitosti vračanja 
migrantov brez urejenega statusa in 
neuspešnih prosilcev za azil ter pozdravil 
namero Komisije, da pripravi zakonodajne 
predloge za bolj učinkovito in usklajeno 
evropsko politiko vračanja.

(Sprememba velja za celotno besedilo.)

Or. nl

Obrazložitev

Pri novem izrazu „nedovoljene migracije“ ni jasno izražena bistvena značilnost nezakonitega 
priseljevanja, in sicer, da je priseljevanje v nasprotju z zakonom.

Predlog spremembe 131
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Generalna skupščina Organizacije 
združenih narodov je 19. decembra 2018 
podprla globalni dogovor OZN o 
migracijah. Države so se v tem besedilu 
zavezale zagotavljanju, da se vsako 
pridržanje v kontekstu mednarodne 
migracije izvede v skladu s predpisanim 
postopkom, ni samovoljno, je zakonsko 
utemeljeno, potrebno, sorazmerno in 
temelji na individualnih ocenah, ga 
izvedejo pooblaščeni uradniki in traja 
najkrajši možen čas, ne glede na to, ali je 
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oseba pridržana ob vstopu, v tranzitu ali 
med postopkom vračanja, in ne glede na 
vrsto kraja, kjer je oseba pridržana. Prav 
tako so se zavezale, da bodo imela 
prednost alternative, ki ne vključujejo 
pridržanja in so skladne z mednarodnim 
pravom, in da bodo k pridržanju 
migrantov pristopale na podlagi 
človekovih pravic, pridržale pa jih bodo le, 
ko so izrabljena vsa druga sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Povečati bi bilo treba skupne 
kampanje osveščanja v tretjih državah o 
tveganjih nedovoljenih migracij in o 
politiki vračanja Unije.

Or. it

Predlog spremembe 133
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
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temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena pravila, 
ki bodo odvračala od nedovoljenih migracij 
ter zagotavljala skladnost s skupnim 
evropskim azilnim sistemom in sistemom 
zakonitih migracij in prispevala k njuni 
celovitosti.

temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena pravila, 
ki bodo odvračala od nedovoljenih migracij 
ter zagotavljala skladnost s skupnim 
evropskim azilnim sistemom in sistemom 
zakonitih migracij in prispevala k njuni 
celovitosti. Vendar ti skupni standardi 
nikakor ne smejo kršiti suverene pravice 
in obveznosti držav članic, med drugim v 
skladu s členom 15 EKČP, da ščitijo in 
varujejo svoje ozemlje in prebivalstvo pred 
škodljivimi posledicami neomejenih 
zakonitih ali nezakonitih migracij.

Or. nl

Obrazložitev

V EKČP ni hierarhije po členih, temveč so vsi enako pomembni.

Predlog spremembe 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena pravila 
, ki bodo odvračala od nedovoljenih 
migracij ter zagotavljala skladnost s 
skupnim evropskim azilnim sistemom in 
sistemom zakonitih migracij in prispevala 
k njuni celovitosti .

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito evropsko politiko vračanja je 
treba določiti jasna, pregledna in poštena 
pravila.
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Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v senci želi ohraniti besedilo prejšnje direktive.

Predlog spremembe 135
Charlie Weimers, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena 
pravila , ki bodo odvračala od 
nedovoljenih migracij ter zagotavljala 
skladnost s skupnim evropskim azilnim 
sistemom in sistemom zakonitih migracij 
in prispevala k njuni celovitosti .

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih in 
mednarodnem pravu ter na tesnem 
sodelovanju s tretjimi državami, da se 
zagotovijo učinkoviti in hitri postopki 
vračanja. Učinkovita politika vračanja 
vključuje znatno povišanje stopnje 
vračanja, odvrača od nedovoljenih 
migracij ter zagotavlja skladnost s skupnim 
evropskim azilnim sistemom in sistemom 
zakonitih migracij in prispevala k njuni 
celovitosti.

Or. en

Predlog spremembe 136
Maria Grapini

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način ne glede na njihov status in ob 
polnem spoštovanju njihovih temeljnih 
pravic in dostojanstva ter mednarodnega 
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obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena pravila, 
ki bodo odvračala od nedovoljenih migracij 
ter zagotavljala skladnost s skupnim 
evropskim azilnim sistemom in sistemom 
zakonitih migracij in prispevala k njuni 
celovitosti.

prava, vključno z obveznostmi, ki se 
nanašajo na zaščito beguncev in človekove 
pravice. Za učinkovito politiko vračanja je 
treba določiti jasna, pregledna, 
nediskriminatorna in poštena pravila, ki 
bodo odvračala od nedovoljenih migracij 
ter zagotavljala skladnost s skupnim 
evropskim azilnim sistemom in sistemom 
zakonitih migracij in prispevala k njuni 
celovitosti.

Or. ro

Predlog spremembe 137
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena 
pravila , ki bodo odvračala od 
nedovoljenih migracij ter zagotavljala 
skladnost s skupnim evropskim azilnim 
sistemom in sistemom zakonitih migracij 
in prispevala k njuni celovitosti .

(4) Države članice ne bi smele biti 
zavezane, da sprejmejo in izvajajo politiko 
vračanja. Če se država članica odloči za 
sprejetje in izvajanje politike vračanja, 
mora biti ta prostovoljna in temeljiti na 
skupnih standardih, ki bi zagotavljali 
vračanje oseb na human način in ob 
polnem spoštovanju njihovih temeljnih 
pravic in dostojanstva ter mednarodnega 
prava, vključno z obveznostmi, ki se 
nanašajo na zaščito beguncev, varstvo 
otrokovih pravic, zaščito oseb v ranljivem 
položaju, zaščito oseb brez državljanstva 
in druge človekove pravice. Določiti je 
treba jasna in pregledna pravila, ki 
temeljijo na pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva   ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba  
določiti jasna, pregledna in poštena pravila  
, ki bodo odvračala od nedovoljenih 
migracij ter zagotavljala skladnost s 
skupnim evropskim azilnim sistemom in 
sistemom zakonitih migracij in prispevala 
k njuni celovitosti

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava. Za učinkovito 
politiko vračanja je treba določiti jasna, 
pregledna in poštena pravila, ki bodo 
odvračala od nedovoljenih migracij, 
zmanjšala spodbude za nezakonite 
migracije ter zagotavljala skladnost s 
skupnim evropskim azilnim sistemom in 
sistemom zakonitih migracij in prispevala 
k njuni celovitosti.

Or. fr

Predlog spremembe 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena pravila, 
ki bodo odvračala od nedovoljenih 
migracij ter zagotavljala skladnost s 
skupnim evropskim azilnim sistemom in 
sistemom zakonitih migracij in prispevala 
k njuni celovitosti.

(4) Ta evropska politika vračanja bi 
morala temeljiti na skupnih standardih, ki 
bi zagotavljali vračanje oseb na human 
način in ob polnem spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in dostojanstva ter 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice. Za 
učinkovito politiko vračanja je treba 
določiti jasna, pregledna in poštena pravila, 
ki bodo odvračala od nezakonitih migracij 
ter zagotavljala skladnost s skupnim 
evropskim azilnim sistemom in sistemom 
zakonitih migracij in prispevala k njuni 
celovitosti.

(Sprememba velja za celotno besedilo, ki 
ga bo treba ustrezno spremeniti, če bo 
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sprememba sprejeta.)

Or. nl

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba dati prednost besedi „nezakonita“. Gre za migracijo, ki ni v skladu z 
zakonom.

Predlog spremembe 140
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ta direktiva bi morala vzpostaviti 
vrsto horizontalnih ukrepov, ki se 
uporabljajo za vse državljane tretjih držav, 
ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več 
pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v 
državi članici.

(5) Ta direktiva bi morala vzpostaviti 
vrsto horizontalnih ukrepov, ki se 
uporabljajo za vse državljane tretjih držav, 
ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več 
pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v 
državi članici. Ta horizontalna pravila ne 
bi smela ovirati suverenih držav članic pri 
določitvi strožjih pravil za državljane 
tretjih držav, kot ustreza družbenim in 
gospodarskim razmeram vsake države 
članice.

Or. nl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan z uvodno izjavo 3 (kakor je bila spremenjena) o 
potrebi po učinkoviti politiki vračanja in uvodno izjavo 4 o suverenosti držav članic.

Predlog spremembe 141
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nezakonito prebivanje 

(6) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nezakonito prebivanje 
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državljanov tretjih držav zaključi po 
poštenem in preglednem postopku. V 
skladu s splošnimi načeli zakonodaje EU bi 
morale biti odločbe, izdane v skladu s to 
direktivo, sprejete za vsak primer posebej 
in bi morale temeljiti na nepristranskih 
merilih, pri čemer se ne bi smelo 
upoštevati zgolj nezakonitega prebivanja. 
Pri uporabi standardnih obrazcev za izdajo 
odločb v zvezi z vrnitvijo, kot so odločbe o 
vrnitvi ter, če so izdane, odločbe o 
prepovedi vstopa in določbe o odstranitvi, 
bi morale države članice upoštevati 
navedeno načelo in v celoti ravnati v 
skladu z vsemi veljavnimi določbami te 
direktive.

državljanov tretjih držav zaključi po 
poštenem, končnem, preglednem in hitrem 
postopku. V skladu s splošnimi načeli 
zakonodaje EU bi morale biti odločbe, 
izdane v skladu s to direktivo, sprejete za 
vsak primer posebej in bi morale temeljiti 
na nepristranskih merilih. Pri uporabi 
standardnih obrazcev za izdajo odločb v 
zvezi z vrnitvijo, kot so odločbe o vrnitvi 
ter, če so izdane, odločbe o prepovedi 
vstopa in določbe o odstranitvi, bi morale 
države članice upoštevati navedeno načelo 
in v celoti ravnati v skladu z vsemi 
veljavnimi določbami te direktive. Države 
članice se ne bi smele omejiti na 
sprejemanje odločb, temveč bi jih morale 
tudi izvajati z vsemi pravnimi sredstvi, ki 
jih imajo na voljo, vključno z začasnim 
pridržanjem pred repatriacijo brez 
odlašanja.

Or. nl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe o učinkovitem izvajanju je povezan z uvodno izjavo 3 o potrebi po 
učinkoviti politiki vračanja.

Predlog spremembe 142
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se nezakonito prebivanje državljanov 
tretjih držav zaključi po poštenem in 
preglednem postopku. V skladu s 
splošnimi načeli zakonodaje EU bi morale 
biti odločbe, izdane v skladu s to direktivo, 
sprejete za vsak primer posebej in bi 
morale temeljiti na nepristranskih merilih, 
pri čemer se ne bi smelo upoštevati zgolj 
nezakonitega prebivanja. Pri uporabi 
standardnih obrazcev za izdajo odločb v 

(6) Države članice bi morale 
vzpostaviti postopek, s katerim bi 
preverile, ali se lahko prebivanje 
nedovoljeno prebivajočega državljana 
tretje države uredi na podlagi njegovih 
obstoječih vezi z državo članico po 
poštenem in preglednem postopku, ki 
temelji na pravicah. V skladu s splošnimi 
načeli zakonodaje EU bi morale biti 
odločbe, izdane v skladu s to direktivo, 
sprejete za vsak primer posebej in bi 
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zvezi z vrnitvijo, kot so odločbe o vrnitvi 
ter, če so izdane, odločbe o prepovedi 
vstopa in določbe o odstranitvi, bi morale 
države članice upoštevati navedeno načelo 
in v celoti ravnati v skladu z vsemi 
veljavnimi določbami te direktive.

morale temeljiti na nepristranskih merilih, 
pri čemer se ne bi smelo upoštevati zgolj 
nedovoljenega prebivanja. Z nobeno 
določbo te direktive ne bi smeli ogroziti 
načela posamičnega odločanja in 
preprečiti preučitve okoliščin vsakega 
posameznega primera. 

Or. en

Obrazložitev

Te spremembe so skladne s predlogi sprememb uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 143
Maria Grapini

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nezakonito prebivanje 
državljanov tretjih držav zaključi po 
poštenem in preglednem postopku. V 
skladu s splošnimi načeli zakonodaje EU bi 
morale biti odločbe, izdane v skladu s to 
direktivo, sprejete za vsak primer posebej 
in bi morale temeljiti na nepristranskih 
merilih, pri čemer se ne bi smelo 
upoštevati zgolj nezakonitega prebivanja. 
Pri uporabi standardnih obrazcev za izdajo 
odločb v zvezi z vrnitvijo, kot so odločbe o 
vrnitvi ter, če so izdane, odločbe o 
prepovedi vstopa in določbe o odstranitvi, 
bi morale države članice upoštevati 
navedeno načelo in v celoti ravnati v 
skladu z vsemi veljavnimi določbami te 
direktive.

(6) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nezakonito prebivanje 
državljanov tretjih držav zaključi po 
poštenem, humanem in preglednem 
postopku z bolj učinkovitimi postopki 
vračanja. V skladu s splošnimi načeli 
zakonodaje EU bi morale biti odločbe, 
izdane v skladu s to direktivo, sprejete za 
vsak primer posebej in bi morale temeljiti 
na nepristranskih merilih, pri čemer se ne 
bi smelo upoštevati zgolj nezakonitega 
prebivanja. Pri uporabi standardnih 
obrazcev za izdajo odločb v zvezi z 
vrnitvijo, kot so odločbe o vrnitvi ter, če so 
izdane, odločbe o prepovedi vstopa in 
določbe o odstranitvi, bi morale države 
članice upoštevati navedeno načelo in v 
celoti ravnati v skladu z vsemi veljavnimi 
določbami te direktive.

Or. ro

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nezakonito prebivanje 
državljanov tretjih držav zaključi po 
poštenem in preglednem postopku. V 
skladu s splošnimi načeli zakonodaje EU bi 
morale biti odločbe, izdane v skladu s to 
direktivo, sprejete za vsak primer posebej 
in bi morale temeljiti na nepristranskih 
merilih, pri čemer se ne bi smelo 
upoštevati zgolj nezakonitega prebivanja. 
Pri uporabi standardnih obrazcev za izdajo 
odločb v zvezi z vrnitvijo, kot so odločbe o 
vrnitvi ter, če so izdane, odločbe o 
prepovedi vstopa in določbe o odstranitvi, 
bi morale države članice upoštevati 
navedeno načelo in v celoti ravnati v 
skladu z vsemi veljavnimi določbami te 
direktive.

(6) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se nedovoljeno prebivanje 
državljanov tretjih držav zaključi po 
poštenem in preglednem postopku. V 
skladu s splošnimi načeli zakonodaje EU bi 
morale biti odločbe, izdane v skladu s to 
direktivo, sprejete za vsak primer posebej 
in bi morale temeljiti na nepristranskih 
merilih, pri čemer se ne bi smelo 
upoštevati zgolj nedovoljenega prebivanja. 
Pri uporabi standardnih obrazcev za izdajo 
odločb v zvezi z vrnitvijo, kot so odločbe o 
vrnitvi ter, če so izdane, odločbe o 
prepovedi vstopa in določbe o odstranitvi, 
bi morale države članice upoštevati 
navedeno načelo in v celoti ravnati v 
skladu z vsemi veljavnimi določbami te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“. Gre ta horizontalni predlog spremembe, povezan s členi 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 13, 14, 15 in 22.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo 
med odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 

črtano
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izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

Or. en

Obrazložitev

Odločb o azilnem postopku v vseh državah članicah ne izdaja isti organ. Ločevanje med 
organoma zagotavlja neodvisnost. Ta uvodna izjava je povezana s predlogom spremembe 
člena 8.

Predlog spremembe 146
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo 
med odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se črta v skladu s predlogi sprememb člena 8(6).

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito. 
To bi moralo vedno potekati pod pogojem, 
da se v azilnem postopku individualno 
oceni celotni obseg upoštevanja načela 
nevračanja v skladu z evropskim in 
mednarodnim pravom ter da se postopek 
vračanja samodejno odloži do 
pravnomočnosti zavrnitve in do zaključka 
postopka pritožbe zoper navedeno 
zavrnitev.

Or. en

Obrazložitev

Med azilnim postopkom ali pri sprejemanju odločitve o zavrnitvi ali prenehanju zakonitega 
prebivanja vidik vračanja v skladu s pravnim redom Unije v zvezi z vračanjem ni v celoti 
ocenjen v vseh državah članicah. S takšno takojšnjo izdajo odločbe o vrnitvi tudi ne bi smeli 
onemogočiti morebitna prizadevanja za vložitev pritožbe ali sklicevanje na razloge za 
prebivanje in uveljavitev pravice, da državljan tretje države med obravnavanjem pritožbe 
ostane na ozemlju.
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Predlog spremembe 148
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države, izdajo 
odločbe o vrnitvi in njeno dejansko 
izvršitvijo, da bi se zmanjšali nevarnost 
pobega in verjetnost nedovoljenega 
sekundarnega gibanja. Zagotoviti je treba, 
da se odločba o vrnitvi izda in izvrši 
istočasno kot odločitev o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev. Na voljo bi morala 
biti samo ena možnost pritožbe, za 
razglasitev dopustnosti pritožbe pa bi 
morali obstajati prima facie postopkovni 
razlogi.

Or. nl

Predlog spremembe 149
Charlie Weimers, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
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Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo med 
odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi. Zagotoviti je 
treba, da se odločba o vrnitvi izda takoj po 
odločitvi o zavrnitvi ali prenehanju 
zakonitega prebivanja, ali po možnosti v 
istem aktu ali odločbi. Ta zahteva bi 
morala veljati zlasti za primere zavrnitev 
prošenj za mednarodno zaščito, pod 
pogojem, da se postopek vračanja odloži 
do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

Or. it

Predlog spremembe 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Okrepiti bi bilo treba povezavo 
med odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito, 
pod pogojem, da se postopek vračanja 
odloži do pravnomočnosti zavrnitve in do 
zaključka postopka pritožbe zoper 
navedeno zavrnitev.

(7) Da bi se povečale doslednost, 
jasnost in prepoznavnost politike 
vračanja, bi bilo treba okrepiti povezavo 
med odločitvijo o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države in 
izdajo odločbe o vrnitvi, da bi se zmanjšali 
nevarnost pobega in verjetnost 
nedovoljenega sekundarnega gibanja. 
Zagotoviti je treba, da se odločba o vrnitvi 
izda takoj po odločitvi o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja, ali po 
možnosti v istem aktu ali odločbi. Ta 
zahteva bi morala veljati zlasti za primere 
zavrnitev prošenj za mednarodno zaščito.

Or. fr

Predlog spremembe 152
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poudariti je treba potrebo po 
sporazumih Unije in dvostranskih 
sporazumih s tretjimi državami o 
ponovnem sprejemu za poenostavitev 
postopka vračanja. Mednarodno 
sodelovanje z državami izvora v vseh 
fazah postopka vračanja je predpogoj za 
dosego trajne vrnitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.
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Predlog spremembe 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poudariti je treba potrebo po 
sporazumih Unije in dvostranskih 
sporazumih s tretjimi državami o 
ponovnem sprejemu za poenostavitev 
postopka vračanja. Mednarodno 
sodelovanje z državami izvora v vseh fazah 
postopka vračanja je predpogoj za dosego 
trajne vrnitve.

(8) Poudariti je treba potrebo po 
sporazumih Unije s tretjimi državami o 
ponovnem sprejemu za poenostavitev 
postopka vračanja. Mednarodno 
sodelovanje z državami izvora v vseh fazah 
postopka vračanja je predpogoj za dosego 
trajne vrnitve. Izboljšati bi ga bilo treba s 
konstruktivnim dialogom o migracijah in 
uporabo pozitivnih spodbud, tudi 
finančnih, za izboljšanje identifikacije in 
ponovnega sprejema vrnjenih oseb. 
Bistvenega pomena za dosego tega so 
uradni sporazumi Unije o ponovnem 
sprejemu, o katerih se je pogajala 
Komisija, skupaj s parlamentarnim 
nadzorom Unije in sodnim nadzorom.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 47 o sporazumih o ponovnem sprejemu. Za zagotovitev skupnih standardov Unije, 
demokratičnega nadzora in sodnega nadzora bi moralo sodelovanje na področju vračanja 
vedno temeljiti na uradnih sporazumih Unije o ponovnem sprejemu.

Predlog spremembe 154
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poudariti je treba potrebo po 
sporazumih Unije in dvostranskih 
sporazumih s tretjimi državami o 
ponovnem sprejemu za poenostavitev 

(8) Poudariti je treba potrebo po 
sporazumih Unije in dvostranskih 
sporazumih s tretjimi državami o 
ponovnem sprejemu za poenostavitev 
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postopka vračanja. Mednarodno 
sodelovanje z državami izvora v vseh fazah 
postopka vračanja je predpogoj za dosego 
trajne vrnitve.

postopka vračanja. Mednarodno 
sodelovanje z državami izvora v vseh fazah 
postopka vračanja je predpogoj za dosego 
trajne vrnitve. Tretje države, ki zavrnejo 
ponovni sprejem svojih državljanov, bi 
morale nositi finančne posledice te 
odločitve.

Or. nl

Predlog spremembe 155
Maria Grapini

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poudariti je treba potrebo po 
sporazumih Unije in dvostranskih 
sporazumih s tretjimi državami o 
ponovnem sprejemu za poenostavitev 
postopka vračanja. Mednarodno 
sodelovanje z državami izvora v vseh fazah 
postopka vračanja je predpogoj za dosego 
trajne vrnitve.

(8) Poudariti je treba potrebo po 
sporazumih Unije in dvostranskih 
sporazumih s tretjimi državami o 
ponovnem sprejemu za poenostavitev 
postopka vračanja. Mednarodno 
sodelovanje z državami izvora v vseh fazah 
postopka vračanja je predpogoj za dosego 
trajne in varne vrnitve, ki zagotavlja 
zaščito oseb.

Or. ro

Predlog spremembe 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V primeru nesodelovanja 
nekaterih tretjih držav, ki bi morale 
ponovno sprejeti svoje nezakonito 
migrirane državljane, in neučinkovitega 
sodelovanja teh držav v postopku 
vračanja, bi bilo treba restriktivno in 
začasno ter na podlagi objektivnih meril 
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uporabiti nekatere določbe vizumskega 
zakonika, da bi se izboljšalo sodelovanje 
posamezne tretje države pri ponovnem 
sprejemu državljanov.

Or. fr

Predlog spremembe 157
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Priznava se, da države članice 
lahko zakonito vrnejo nezakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 
obstajajo pravični in učinkoviti azilni 
sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo 
nevračanja.

(9) Priznava se, da države članice 
lahko zakonito vrnejo nezakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 
obstajajo pravični in učinkoviti azilni 
sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo 
nevračanja. Zaradi pravičnosti in 
učinkovitosti bi morali biti azilni sistemi 
omejeni na prošnje državljanov 
(domnevno) nevarnih držav.

Or. nl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan z uvodno izjavo 3, ki poudarja potrebo po 
učinkovitejši politiki vračanja.

Predlog spremembe 158
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Priznava se, da države članice 
lahko zakonito vrnejo nezakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 
obstajajo pravični in učinkoviti azilni 
sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo 

(9) Priznava se, da morajo države 
članice nujno imeti pravične in učinkovite 
azilne sisteme, ki v celoti upoštevajo 
mednarodno pravo o človekovih pravicah 
in mednarodno pravo o beguncih, načelo 
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nevračanja. nevračanja ter migracijske politike, ki 
spoštujejo veljavne mednarodne standarde 
o migracijah in varstvu delavcev 
migrantov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Priznava se, da države članice 
lahko zakonito vrnejo nezakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 
obstajajo pravični in učinkoviti azilni 
sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo 
nevračanja.

(9) Priznava se, da lahko države 
članice zakonito vrnejo nezakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 
obstajajo učinkoviti azilni sistemi.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Priznava se, da države članice 
lahko zakonito vrnejo nezakonito 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 

(9) Priznava se, da države članice 
lahko zakonito vrnejo nedovoljeno 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 
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obstajajo pravični in učinkoviti azilni 
sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo 
nevračanja.

obstajajo pravični in učinkoviti azilni 
sistemi, ki v celoti upoštevajo načelo 
nevračanja.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“. Gre ta horizontalni predlog spremembe, povezan s členi 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 13, 14, 15 in 22.

Predlog spremembe 161
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Direktivo Sveta 
2005/85/ES12 državljana tretje države, ki je 
v državi članici zaprosil za azil, ne bi smeli 
obravnavati kot nezakonito prebivajočega 
na ozemlju te države članice, dokler ne 
začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali 
odločba o prenehanju pravice te osebe do 
statusa prosilca za azil.

(10) V skladu z Direktivo Sveta 
2005/85/ES12 državljana tretje države, ki je 
v državi članici zaprosil za azil, ne bi smeli 
obravnavati kot nedovoljeno prebivajočega 
na ozemlju te države članice, dokler ne 
začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali 
odločba o prenehanju pravice te osebe do 
statusa prosilca za azil. Žrtev trgovine z 
ljudmi, ki so v postopku odobritve 
dovoljenja za prebivanje v skladu z 
Direktivo Sveta 2004/81/ES, ne bi smeli 
obravnavati kot nedovoljeno prebivajočih 
na ozemlju te države članice, dokler 
pristojni organ ne sprejme končne 
odločitve o izdaji dovoljenja za prebivanje.

_________________ _________________
12 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 
1. decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah 
(UL L 326, 13.12.2005, str. 13).

12 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 
1. decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah 
(UL L 326, 13.12.2005, str. 13).

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4, ki določa, da bi morala evropska politika vračanja temeljiti na mednarodnem pravu, 
vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito beguncev, varstvo otrokovih pravic, zaščito 
oseb brez državljanstva in človekove pravice, kar vključuje zaščito žrtev trgovine z ljudmi.

Predlog spremembe 162
Pietro Bartolo

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Direktivo Sveta 
2005/85/ES12 državljana tretje države, ki je 
v državi članici zaprosil za azil, ne bi smeli 
obravnavati kot nezakonito prebivajočega 
na ozemlju te države članice, dokler ne 
začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali 
odločba o prenehanju pravice te osebe do 
statusa prosilca za azil.

(10) V skladu z Direktivo Sveta 
2005/85/ES12 državljana tretje države, ki je 
v državi članici zaprosil za azil, ne bi smeli 
obravnavati kot nezakonito prebivajočega 
na ozemlju te države članice, dokler ne 
začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali 
dokončna odločba o prenehanju pravice te 
osebe do statusa prosilca za azil, razen v 
primeru humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov, ki preprečujejo vrnitev.

_________________ _________________
12 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. 
decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah (UL L 
326, 13.12.2005, str. 13).

12 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. 
decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah (UL L 
326, 13.12.2005, str. 13).

Or. it

Obrazložitev

Pravica do prebivanja mora prenehati ob izdaji končne odločbe, v vsakem primeru pa mora 
veljati izjema, ko država iz sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih razlogov izda nevezano 
dovoljenje za prebivanje ali drugo dovoljenje, ki zagotavlja pravico do prebivanja, državljanu 
tretje države. Predlog spremembe je vezan na predlog spremembe uvodne izjave 19, saj 
pojasnjuje, da pravica do prebivanja preneha z dokončno odločbo, in določa izjeme v drugih 
primerih.

Predlog spremembe 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Direktivo Sveta 
2005/85/ES12 državljana tretje države, ki je 
v državi članici zaprosil za azil, ne bi smeli 
obravnavati kot nezakonito prebivajočega 
na ozemlju te države članice, dokler ne 
začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali 
odločba o prenehanju pravice te osebe do 
statusa prosilca za azil.

(10) V skladu z Direktivo Sveta 
2005/85/ES12 državljana tretje države, ki je 
v državi članici zaprosil za azil, ne bi smeli 
obravnavati kot nedovoljeno prebivajočega 
na ozemlju te države članice, dokler ne 
začne veljati odločba o zavrnitvi prošnje ali 
odločba o prenehanju pravice te osebe do 
statusa prosilca za azil.

_________________ _________________
12 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 
1. decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah 
(UL L 326, 13.12.2005, str. 13).

12 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 
1. decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah 
(UL L 326, 13.12.2005, str. 13).

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“. Gre ta horizontalni predlog spremembe, povezan s členi 1, 2, 3, 4, 8, 
10, 13, 14, 15 in 22.

Predlog spremembe 164
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na objektivnih 
merilih na ravni Unije. Poleg tega bi 
morala ta direktiva določiti posebna 

(11) Za zagotovitev jasnejših pravil za 
prostovoljni odhod bi bilo treba sprejeti 
določbe na ravni Unije, s katerimi bi 
zagotovili priložnosti za prostovoljni 
odhod in se izognili zatekanju k 
pridržanju. Poleg tega bi morala ta 
direktiva države članice obvezati, da v 
skladu s smernicami, ki jih določi 
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merila, ki bodo podlaga za izpodbojno 
domnevo, da obstaja nevarnost pobega.

Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice, v svojem nacionalnem pravu 
opredelijo izčrpen seznam posebnih in 
objektivnih meril, s katerimi zagotovijo, da 
se vrnitev izvede prostovoljno, tudi brez 
kakršnega koli fizičnega, psihološkega ali 
materialnega pritiska, po preučitvi 
posebnih okoliščin posameznega 
državljana tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Te spremembe so skladne s predlogi sprememb uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na objektivnih 
merilih na ravni Unije. Poleg tega bi 
morala ta direktiva določiti posebna merila, 
ki bodo podlaga za izpodbojno domnevo, 
da obstaja nevarnost pobega.

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na nedokončnem 
seznamu objektivnih meril, ki veljajo v 
vsej Uniji. Poleg tega bi morala ta direktiva 
določiti posebna merila, ki bodo podlaga za 
izpodbojno domnevo, da obstaja nevarnost 
pobega. Državljan tretje države bi moral 
biti dolžan predložiti vse elemente, ki jih 
ima na voljo in so potrebni za oceno 
nevarnosti pobega.

Or. fr

Predlog spremembe 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
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Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na objektivnih 
merilih na ravni Unije. Poleg tega bi 
morala ta direktiva določiti posebna 
merila, ki bodo podlaga za izpodbojno 
domnevo, da obstaja nevarnost pobega.

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede pridržanja 
državljana tretje države bi moralo 
ugotavljanje, ali obstaja nevarnost pobega 
ali ne, temeljiti na objektivnih, izčrpnih in 
omejenih seznamih meril na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v senci meni, da bi z omejenim in natančnim seznamom meril, ki bi bil skupen za 
vse države članice, uskladili pojem nevarnosti pobega. Ta uvodna izjava je povezana s 
predlogom spremembe člena 6.

Predlog spremembe 167
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na objektivnih 
merilih na ravni Unije. Poleg tega bi 
morala ta direktiva določiti posebna 
merila, ki bodo podlaga za izpodbojno 
domnevo, da obstaja nevarnost pobega.

(11) Za zagotovitev učinkovitejše 
politike vračanja bodo države članice 
sprejemale suverene odločitve za vsak 
primer posebej in ugotavljale, ali obstaja 
nevarnost pobega ali ne, na podlagi 
objektivnih meril. Ker se lahko družbene 
in gospodarske razmere v državah 
članicah bistveno razlikujejo, bi morala 
biti ta direktiva omejena na zagotavljanje 
primerov meril, da se lahko ugotovi, ali 
obstaja nevarnost pobega.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na objektivnih 
merilih na ravni Unije. Poleg tega bi 
morala ta direktiva določiti posebna 
merila, ki bodo podlaga za izpodbojno 
domnevo, da obstaja nevarnost pobega.

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na zaključenem, 
usklajenem in izčrpnem sezamu 
dokazanih, objektivnih in pravno 
opredeljenih meril na ravni Unije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb člena 6 bi bilo treba vedno izvesti individualno oceno. 
Domneva, da obstaja nevarnost pobega, omejuje upoštevanje vseh relevantnih meril, ki jih je 
treba preučiti pri individualnem ocenjevanju. Za uskladitev na evropski ravni je treba v 
direktivo vključiti izčrpen seznam objektivnih meril.

Predlog spremembe 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti na objektivnih 
merilih na ravni Unije. Poleg tega bi 
morala ta direktiva določiti posebna 
merila, ki bodo podlaga za izpodbojno 
domnevo, da obstaja nevarnost pobega.

(11) Za zagotovitev jasnejših in 
učinkovitejših pravil glede odobritve 
obdobja za prostovoljni odhod in 
pridržanja državljana tretje države bi 
moralo ugotavljanje, ali obstaja nevarnost 
pobega ali ne, temeljiti le na objektivnih 
merilih iz te direktive, kar ugotovi sodni 
ali upravni organ po preučitvi okoliščin 
posameznega primera.
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Or. it

Predlog spremembe 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Če se države članice odločijo, da 
ne bodo uporabljale te direktive, v skladu 
s členom 2(2)(b), ko ugotovijo, da obstaja 
nevarnost pobega, se lahko pristojni 
nacionalni organi sklicujejo na kršitev 
kazenske zakonodaje držav članic, 
vključno s pravili o migracijah. Ti organi 
lahko upoštevajo tudi obstoj tekočih 
kazenskih preiskav ali pregona, pri 
katerih še ni prišlo do obsodbe, če tako 
določa nacionalna zakonodaja. 

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja, bi bilo treba določiti 
jasne odgovornosti za državljane tretjih 
držav in zlasti obveznost sodelovanja z 
organi v vseh ravneh fazah postopka 
vračanja, tudi z zagotavljanjem informacij 
in elementov, ki so potrebni za oceno 
njihovega individualnega položaja. Hkrati 
je treba zagotoviti, da so državljani tretjih 
držav obveščeni o posledicah 
neizpolnjevanja navedenih obveznosti v 
zvezi z določitvijo nevarnosti pobega, 
odobritvijo obdobja za prostovoljni odhod 

črtano
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in možnostjo pridržanja ter dostopa do 
programov za zagotavljanje logistične, 
finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v senci je spremenila člen 7 o sodelovanju. Ta uvodna izjava je neposredno 
povezana s temi spremembami.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja, bi bilo treba določiti 
jasne odgovornosti za državljane tretjih 
držav in zlasti obveznost sodelovanja z 
organi v vseh ravneh fazah postopka 
vračanja, tudi z zagotavljanjem informacij 
in elementov, ki so potrebni za oceno 
njihovega individualnega položaja. Hkrati 
je treba zagotoviti, da so državljani tretjih 
držav obveščeni o posledicah 
neizpolnjevanja navedenih obveznosti v 
zvezi z določitvijo nevarnosti pobega, 
odobritvijo obdobja za prostovoljni odhod 
in možnostjo pridržanja ter dostopa do 
programov za zagotavljanje logistične, 
finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja, bi bilo treba določiti 
jasne odgovornosti za državljane tretjih 
držav in zlasti obveznost sodelovanja z 
organi v vseh ravneh fazah postopka 
vračanja, tudi z zagotavljanjem informacij 
in elementov, ki so potrebni za oceno 
njihovega individualnega položaja. 
Določitev njihove dejanske starosti s testi 
na kosteh ali zobeh je nujna, da se preveri 
resničnosti njihovih izjav v zvezi s tem, 
kar omogoča tudi, da se presodi njihova 
dobra vera in zaščitijo resnično izolirani 
mladoletniki, tako da se ločijo od lažnih. 
Hkrati je treba zagotoviti, da so državljani 
tretjih držav obveščeni o posledicah 
neizpolnjevanja navedenih obveznosti v 
zvezi z določitvijo nevarnosti pobega, 
odobritvijo obdobja za prostovoljni odhod 
in možnostjo pridržanja ter dostopa do 
programov za zagotavljanje logistične, 
finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

Or. fr
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Predlog spremembe 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja, bi bilo treba določiti 
jasne odgovornosti za državljane tretjih 
držav in zlasti obveznost sodelovanja z 
organi v vseh ravneh fazah postopka 
vračanja, tudi z zagotavljanjem informacij 
in elementov, ki so potrebni za oceno 
njihovega individualnega položaja. Hkrati 
je treba zagotoviti, da so državljani tretjih 
držav obveščeni o posledicah 
neizpolnjevanja navedenih obveznosti v 
zvezi z določitvijo nevarnosti pobega, 
odobritvijo obdobja za prostovoljni odhod 
in možnostjo pridržanja ter dostopa do 
programov za zagotavljanje logistične, 
finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja, bi bilo treba določiti 
jasne odgovornosti za državljane tretjih 
držav in zlasti obveznost lojalnega 
sodelovanja z organi v vseh ravneh fazah 
postopka vračanja, tudi z zagotavljanjem 
vseh informacij in elementov, ki jih imajo 
na voljo in so potrebni za oceno njihovega 
individualnega položaja. Hkrati je treba 
zagotoviti, da so državljani tretjih držav 
obveščeni o posledicah neizpolnjevanja 
navedenih obveznosti v zvezi z določitvijo 
nevarnosti pobega, odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod, možnostjo pridržanja, 
določitvijo sankcij, če tako določa 
nacionalna zakonodaja, ter dostopa do 
programov za zagotavljanje logistične, 
finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

Or. fr

Predlog spremembe 174
Maria Grapini

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja, bi bilo treba določiti 
jasne odgovornosti za državljane tretjih 
držav in zlasti obveznost sodelovanja z 
organi v vseh ravneh fazah postopka 
vračanja, tudi z zagotavljanjem informacij 
in elementov, ki so potrebni za oceno 

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja v skladu s standardi 
EU, bi bilo treba določiti jasne 
odgovornosti za državljane tretjih držav in 
zlasti obveznost sodelovanja z organi v 
vseh ravneh fazah postopka vračanja, tudi z 
zagotavljanjem informacij in elementov, ki 
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njihovega individualnega položaja. Hkrati 
je treba zagotoviti, da so državljani tretjih 
držav obveščeni o posledicah 
neizpolnjevanja navedenih obveznosti v 
zvezi z določitvijo nevarnosti pobega, 
odobritvijo obdobja za prostovoljni odhod 
in možnostjo pridržanja ter dostopa do 
programov za zagotavljanje logistične, 
finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

so potrebni za oceno njihovega 
individualnega položaja. Hkrati je treba 
zagotoviti, da so državljani tretjih držav 
obveščeni o posledicah neizpolnjevanja 
navedenih obveznosti v zvezi z določitvijo 
nevarnosti pobega, odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod in možnostjo pridržanja 
ter dostopa do programov za zagotavljanje 
logistične, finančne in druge materialne 
pomoči oziroma stvarne pomoči.

Or. ro

Predlog spremembe 175
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi se okrepila učinkovitost 
postopka vračanja, bi bilo treba določiti 
jasne odgovornosti za državljane tretjih 
držav in zlasti obveznost sodelovanja z 
organi v vseh ravneh fazah postopka 
vračanja, tudi z zagotavljanjem informacij 
in elementov, ki so potrebni za oceno 
njihovega individualnega položaja. Hkrati 
je treba zagotoviti, da so državljani tretjih 
držav obveščeni o posledicah 
neizpolnjevanja navedenih obveznosti v 
zvezi z določitvijo nevarnosti pobega, 
odobritvijo obdobja za prostovoljni odhod 
in možnostjo pridržanja ter dostopa do 
programov za zagotavljanje logistične, 
finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

(12) Zagotoviti je treba, da se 
državljanom tretjih držav zagotovijo vse 
ustrezne informacije o postopku vračanja 
v jeziku, ki ga razumejo, da lahko 
sodelujejo v postopku vračanja. Zlasti bi 
morala za države članice veljati obveznost, 
da državljanom tretjih držav zagotavljajo 
pravočasne in ustrezne informacije o 
postopku vračanja, tudi v zvezi z 
različnimi fazami postopka vračanja, 
odobritvijo obdobja za prostovoljni odhod, 
ugotovitvijo in posledicami pobega, 
možnostjo pridržanja, razpoložljivimi 
pravnimi sredstvi, možnostjo uporabe 
prepovedi vstopa ter dostopom do 
programov za zagotavljanje pravne, 
logistične, finančne in druge materialne 
pomoči oziroma stvarne pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Če se država članica odloči, da bo izvajala politiko vračanja, je treba državljanom tretjih 
držav zagotoviti pravočasne in ustrezne informacije. Te spremembe so skladne s predlogi 
sprememb uvodne izjave 4.
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Predlog spremembe 176
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve . Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, 
bi bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

(13) Zaradi pravne varnosti, enake 
obravnave vseh državljanov tretjih držav, 
ki čakajo na repatriacijo, in učinkovitosti 
azilnih sistemov bi morala imeti prisilna 
vrnitev prednost pred prostovoljno 
vrnitvijo. V izjemnih individualnih 
okoliščinah se lahko suverena država 
članica odloči za obdobje za prostovoljni 
odhod. Obdobje za prostovoljni odhod se 
ne bi smelo odobriti, če je bilo z oceno 
ugotovljeno, da v zvezi z državljani tretjih 
držav obstaja nevarnost pobega, so bile 
njihove prejšnje prošnje za zakonito 
prebivanje zavrnjene kot lažne ali očitno 
neutemeljene ali pa ogrožajo javni red, 
javno varnost ali nacionalno varnost.

Or. nl

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti, enake obravnave in učinkovitosti azilnih sistemov bi morala prisilna 
vrnitev postati privzeta možnost.

Predlog spremembe 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 

(13) Prostovoljna vrnitev bi morala 
vedno imeti prednost pred prisilno 
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vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve . Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne 
ali očitno neutemeljene ali pa ogrožajo 
javni red, javno varnost ali nacionalno 
varnost. Kadar se zaradi posebnih okoliščin 
v posameznem primeru to izkaže za nujno, 
bi bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo treba tudi 
ustrezno obdobje za prostovoljni odhod, in 
sicer trideset dni. Države članice bi morale 
imeti možnost, da odobrijo krajše obdobje 
za prostovoljni odhod, ki ni krajše od 7 
dni, in da izjemoma ne odobrijo obdobja 
za prostovoljni odhod, če je bilo z oceno 
ugotovljeno, da državljani tretjih držav 
dejansko in trenutno ogrožajo javni red, 
javno varnost ali nacionalno varnost. Kadar 
se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, bi 
bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

Or. en

Obrazložitev

Menimo, da je 30 dni dovolj dolgo obdobje za organizacijo prostovoljnega odhoda. V 
primeru izrecne izjave o nameri neizpolnitve ukrepov v zvezi z vrnitvijo na podlagi te direktive 
ali neizpolnitve ukrepa, namenjenega preprečevanju nevarnosti pobega, ali če državljan tretje 
države dejansko in trenutno ogroža javni red, nacionalno varnost ali javno varnost, se lahko 
to obdobje skrajša na 7 dni.  Države članice prav tako niso zavezane, da odobrijo obdobje za 
prostovoljni odhod. Ta predlog spremembe je povezan s členom 9.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
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zlasti od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, bi 
bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

zlasti od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Obdobje za prostovoljni odhod bi moralo 
biti možno podaljšati, kadar se zaradi 
posebnih okoliščin v posameznem primeru 
to izkaže za nujno, ter v primeru otrok, 
kjer bi moralo biti glavno vodilo korist 
otroka.

Or. en

Predlog spremembe 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, bi 
bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve. Države članice 
morajo zagotoviti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod ne odobri tistim 
državljanom tretjih držav, za katere je bilo 
z oceno ugotovljeno, da obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost, 
zlasti zaradi terorizma ali hudega 
kaznivega dejanja. Kadar se zaradi 
posebnih okoliščin v posameznem primeru 
to izkaže za nujno, bi bilo treba omogočiti, 
da se obdobje za prostovoljni odhod 
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podaljša.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, bi 
bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod, in sicer trideset dni. Izjemoma bi 
bilo mogoče po oceni možnosti za 
prostovoljno vrnitev odobriti obdobje, ki 
ni daljše od 15 dni. Obdobje, ki ni daljše 
od 15 dni, se lahko odobri le, če je bilo z 
individualno oceno in v skladu z izčrpnim 
seznamom objektivnih meril iz te direktive 
ugotovljeno, da v zvezi z državljani tretjih 
držav obstaja nevarnost pobega ali da so 
bile njihove prejšnje prošnje za zakonito 
prebivanje zavrnjene kot lažne. Kadar se 
zaradi posebnih okoliščin v posameznem 
primeru to izkaže za nujno, bi bilo treba 
omogočiti, da se obdobje za prostovoljni 
odhod podaljša.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogi sprememb člena 9 je treba okrepiti vse možnosti prostovoljnega odhoda, 
tudi s ponujanjem 30-dnevnega obdobja za prostovoljni odhod. Pod določenimi pogoji so 
možna krajša obdobja. Utemeljitev zavrnitve obdobja za prostovoljni odhod na podlagi 
javnega reda, javne varnosti ali nacionalne varnosti, ki jo uvaja Komisija, ni dovolj 
specifična in se lahko ustrezno obravnava v okviru veljavnega kazenskega in upravnega 
prava. Menimo, da ni nobenega utemeljenega razloga, da možnosti prostovoljnega odhoda ne 
bi odobrili tudi tistim, katerih prošnje so očitno neutemeljene.
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Predlog spremembe 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve . Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne 
ali očitno neutemeljene ali pa ogrožajo 
javni red, javno varnost ali nacionalno 
varnost. Kadar se zaradi posebnih 
okoliščin v posameznem primeru to izkaže 
za nujno, bi bilo treba omogočiti, da se 
obdobje za prostovoljni odhod podaljša.

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod, in sicer trideset dni, odvisno zlasti 
od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega v skladu s to direktivo ali pa 
ogrožajo javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost, kar je ustrezno 
potrjeno z obsodilno sodbo ali elementi, ki 
upravičujejo oceno o družbeni nevarnosti. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, bi 
bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

Or. it

Predlog spremembe 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
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prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve . Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, bi 
bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve . Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne more odobriti, če 
je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne, 
očitno neutemeljene ali nedopustne ali pa 
ogrožajo javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost. Kadar se zaradi 
posebnih okoliščin v posameznem primeru 
to izkaže za nujno, bi bilo treba omogočiti, 
da se obdobje za prostovoljni odhod 
podaljša.

Or. fr

Predlog spremembe 183
Charlie Weimers, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, bi 
bilo treba omogočiti, da se obdobje za 

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne ali 
očitno neutemeljene ali pa ogrožajo javni 
red, javno varnost ali nacionalno varnost. 
Kadar se zaradi posebnih okoliščin v 
posameznem primeru to izkaže za nujno, se 
lahko obdobje za prostovoljni odhod 
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prostovoljni odhod podaljša. podaljša.

Or. en

Predlog spremembe 184
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve. Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 
zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne 
ali očitno neutemeljene ali pa ogrožajo 
javni red, javno varnost ali nacionalno 
varnost. Kadar se zaradi posebnih okoliščin 
v posameznem primeru to izkaže za nujno, 
bi bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

(13) Če se država članica odloči za 
izvajanje politike vračanja, bi morala imeti 
prostovoljna vrnitev prednost pred prisilno 
vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo treba tudi 
šestmesečno obdobje za prostovoljni 
odhod. Države članice bi morale imeti 
možnost, da ne odobrijo obdobja za 
prostovoljni odhod, če je bilo z oceno 
ugotovljeno, da državljani tretjih držav 
dejansko in trenutno ogrožajo javni red, 
javno varnost ali nacionalno varnost, kar je 
podprto z dokazi. Kadar se zaradi posebnih 
okoliščin v posameznem primeru to izkaže 
za nujno, bi bilo treba omogočiti, da se 
obdobje za prostovoljni odhod podaljša, 
tudi za otroke, da zaključijo šolanje, 
nosečnice, da rodijo otroke, žrtve 
nezakonite trgovine z ljudmi, ki čakajo na 
pravico, dokler poteka sodni postopek, in 
bolne osebe, ki potrebujejo zdravstveno 
oskrbo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 9 o 
prostovoljnem odhodu.

Predlog spremembe 185
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
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Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za spodbujanje prostovoljne 
vrnitve bi morale imeti države članice 
operativne programe, v okviru katerih bi 
se zagotavljala večja pomoč pri vračanju 
in svetovanje, kar lahko vključuje 
podporo pri ponovnem vključevanju v 
tretjih državah vrnitve, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati skupne standarde za 
programe za pomoč pri prostovoljnem 
vračanju in ponovnem vključevanju, ki jih 
je oblikovala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami in jih je potrdil Svet.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Za pomoč v tretji državi je odgovorna ta država sama. Tretjim državam, ki ne želijo 
sodelovati pri ponovnem sprejemu in ponovnem vključevanju svojih državljanov, bi bilo treba 
naložiti finančne sankcije.

Predlog spremembe 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za spodbujanje prostovoljne 
vrnitve bi morale imeti države članice 
operativne programe, v okviru katerih bi 
se zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar lahko vključuje podporo 
pri ponovnem vključevanju v tretjih 
državah vrnitve, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati skupne standarde za programe 
za pomoč pri prostovoljnem vračanju in 
ponovnem vključevanju, ki jih je 
oblikovala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami in jih je potrdil Svet.

(14) Države članice imajo lahko 
operativne programe za spodbujanje 
prostovoljne vrnitve, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar lahko vključuje podporo za 
ponovno vključevanje v tretjih državah 
vrnitve. Upoštevajo se lahko skupni 
standardi za programe za pomoč pri 
prostovoljnem vračanju in ponovnem 
vključevanju, ki jih je oblikovala Komisija 
v sodelovanju z državami članicami in jih 
je potrdil Svet.

V skladu z nacionalnimi predpisi bi bilo 
treba odobriti pomoč za prostovoljno 
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vračanje, za katero bi lahko veljali pogoji 
in razlogi za izključitev. 
Ta direktiva državljanu tretje države ne 
daje splošne ali absolutne pravice do 
prejema pomoči za prostovoljno vračanje 
ali za ponovno vključitev. 

Or. fr

Predlog spremembe 187
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
bi morale imeti države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar lahko vključuje podporo 
pri ponovnem vključevanju v tretjih 
državah vrnitve, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati skupne standarde za programe 
za pomoč pri prostovoljnem vračanju in 
ponovnem vključevanju, ki jih je 
oblikovala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami in jih je potrdil Svet.

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
bi morale imeti države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljali obravnava primerov, večja 
pomoč pri vračanju in svetovanje, kar bi 
moralo vključevati podporo pri ponovnem 
vključevanju v tretjih državah vrnitve, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati skupne 
standarde za programe za pomoč pri 
prostovoljnem vračanju in ponovnem 
vključevanju, ki jih je oblikovala Komisija 
v sodelovanju z državami članicami in jih 
je potrdil Svet. Prostovoljna vrnitev ter 
programi za pomoč pri prostovoljnem 
vračanju in ponovnem vključevanju so 
bistveni stebri migracijske politike Unije, 
ki migrantom omogočajo humano in 
dostojanstveno vrnitev na podlagi pravic. 
Prostovoljna vrnitev bi morala biti 
dovoljena v vseh fazah postopka.

Or. en

Predlog spremembe 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka
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Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
bi morale imeti države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar lahko vključuje podporo 
pri ponovnem vključevanju v tretjih 
državah vrnitve, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati skupne standarde za programe 
za pomoč pri prostovoljnem vračanju in 
ponovnem vključevanju, ki jih je 
oblikovala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami in jih je potrdil Svet.

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
bi morale imeti države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar bi moralo vključevati 
podporo pri ponovnem vključevanju v 
tretjih državah vrnitve, prilagojeno 
individualnim okoliščinam in možnostim 
vrnjene osebe, posebej osredotočeno na 
mladoletne brez spremstva, pri čemer bi 
bilo treba upoštevati skupne standarde za 
programe za pomoč pri prostovoljnem 
vračanju in ponovnem vključevanju, ki jih 
je oblikovala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami in jih je potrdil Svet.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
bi morale imeti države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar lahko vključuje podporo 
pri ponovnem vključevanju v tretjih 
državah vrnitve, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati skupne standarde za programe 
za pomoč pri prostovoljnem vračanju in 
ponovnem vključevanju, ki jih je 
oblikovala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami in jih je potrdil Svet.

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
bi morale imeti države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar bi moralo vključevati 
podporo pri ponovnem vključevanju v 
tretjih državah vrnitve, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati skupne standarde za 
programe za pomoč pri prostovoljnem 
vračanju in ponovnem vključevanju, ki jih 
je oblikovala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami in jih je potrdil Svet.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovno vključevanje je ključni dejavnik za učinkovito in trajnostno vračanje. Ta predlog 
spremembe je povezan s členom 14.

Predlog spremembe 190
Charlie Weimers, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
bi morale imeti države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar lahko vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretjih državah 
vrnitve, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
skupne standarde za programe za pomoč 
pri prostovoljnem vračanju in ponovnem 
vključevanju, ki jih je oblikovala Komisija 
v sodelovanju z državami članicami in jih 
je potrdil Svet.

(14) Za spodbujanje prostovoljne vrnitve 
imajo lahko države članice operativne 
programe, v okviru katerih bi se 
zagotavljala večja pomoč pri vračanju in 
svetovanje, kar lahko vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretjih državah 
vrnitve, pri čemer bi bilo treba upoštevati 
skupne standarde za programe za pomoč 
pri prostovoljnem vračanju in ponovnem 
vključevanju, ki jih je oblikovala Komisija 
v sodelovanju z državami članicami in jih 
je potrdil Svet.

Or. en

Predlog spremembe 191
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V skladu z Direktivo 2009/52/ES bi 
morale države članice zagotoviti, da 
obstajajo učinkoviti mehanizmi, s katerimi 
lahko državljani tretjih držav vložijo 
pritožbe zoper svoje delodajalce. V skladu 
z Direktivo 2012/29/EU bi morale države 
članice zagotoviti, da vse žrtve kaznivih 
dejanj prejmejo ustrezne informacije, 
podporo in zaščito ter lahko sodelujejo v 
kazenskih postopkih. Zato bi bilo treba v 
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okviru nacionalnih programov na 
področju vračanja vzpostaviti ustrezne 
mehanizme za zagotavljanje prenosljivosti 
pravnega varstva in dostopa do 
mehanizmov za pravna sredstva ter 
zagotoviti dostop do pravnega varstva za 
vprašanja v zvezi s kršitvami Direktive 
2009/52/ES ali Direktive 2012/29/EU med 
celotnim postopkom vračanja, vključno z 
ukrepi za zagotavljanje dostopa do 
pravnega varstva po vrnitvi v tretjo 
državo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 14.

Predlog spremembe 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14a. Države članice poskrbijo, da 
državljani tretjih držav v jeziku, ki ga 
razumejo, dobijo informacij o postopku 
vračanja. Ko gre za ranljive osebe, zlasti 
mladoletnike brez spremstva, se te 
informacije dajo na voljo na način, ki je 
primeren starosti in zmožnosti 
razumevanja mladoletnika brez 
spremstva, tudi ob pomoči 
multimedijskega sredstva.

Or. it

Predlog spremembe 193
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Vzpostaviti bi bilo treba skupne 
minimalne ukrepe pravnega varstva za 
odločbe v zvezi z vrnitvijo, da se zagotovi 
učinkovito varstvo interesov zadevnih 
posameznikov.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Suverene države članice spoštujejo načelo pravne države in mednarodne pogodbe, pri čemer 
upoštevajo svoje družbene in gospodarske razmere. EU ne bi smela posredovati na tem 
področju. Ta predlog spremembe je tesno povezan z uvodno izjavo 4 o suverenosti držav 
članic.

Predlog spremembe 194
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se za osebe v postopku 
vračanja izvede ocena ranljivosti. 
Dejavniki, ki povečujejo tveganje 
ranljivosti lahko med drugim vključujejo: 
individualne dejavnike, kot so starost, spol 
in spolna identiteta, položaj v družbi, 
prepričanja in odnosi, čustvene, 
psihološke in kognitivne značilnosti ter 
telesno in duševno dobro počutje, 
dejavnike, povezane z gospodinjstvom in 
družino, skupnostjo, strukturne dejavnike 
ali dejavnike, povezane z okoliščinami;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 38 in člena 14.
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Predlog spremembe 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice bi morale 
zagotoviti, da osebe v postopku vračanja 
dejavnikov, ki bi lahko povečali njihovo 
ranljivost, ne izkoristijo namerno v 
goljufive namene.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben iz razlogov, povezanih z notranjo smiselnostjo besedila, ki 
ga je Komisija predvidela v členu 14 glede učinkovitega delovanja in vzpostavitve 
nacionalnih sistemov upravljanja vračanja.

Predlog spremembe 196
Pietro Bartolo

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
vendar najmanj 30 dni.

Or. it
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Obrazložitev

Besedna zveza dovolj časa, ne da bi omejili čas trajanja, bi lahko v različnih državah 
članicah vodila do različnih praks, s katerimi bi se kršile pravice. Ta predlog spremembe je 
povezan s členom 16.

Predlog spremembe 197
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Rok, ki ni daljši od pet dni, za pritožbo zoper odločbo o vrnitvi, ki je posledica odločitve o 
zavrnitvi prošnje za azil, bi bilo treba črtati. Tako kratka časovna omejitev ogroža 
učinkovitost pritožbe v praksi.

Predlog spremembe 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s členom 16. Državljanom tretjih držav je treba omogočiti 
dovolj časa za vložitev pritožbe. Poročevalka v senci tudi nasprotuje različnim pravilom za 
prosilce azile, katerih zahteva je bila zavrnjena, in migrante brez urejenega statusa.

Predlog spremembe 199
Nadine Morano

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo mora zagotoviti 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba odobriti rok, ki ni daljši od dveh 
dni, da se na sodišču vloži pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi.
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Or. fr

Predlog spremembe 200
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni.

Or. nl

Obrazložitev

V izvirnem besedilu so ena pritožba za drugo, zaradi tega pa nastane pravi sodni vrtiljak. 
Odločba o odstranitvi pomeni, da je bila prošnja za mednarodno zaščito zavrnjena. Te 
odločbe bi bilo treba sprejeti kot eno, z eno samo pravico do pritožbe.

Predlog spremembe 201
Maria Grapini

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
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pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja, državljani tretjih držav 
pa bi morali biti o pritožbenem postopku 
uradno obveščeni v roku za vložitev 
pritožbe. Da bi se preprečila morebitna 
zloraba pravic in postopkov, bi bilo treba 
za pritožbo zoper odločbo o vrnitvi 
odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. Ta 
določba bi se morala uporabljati samo po 
sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

Or. ro

Predlog spremembe 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

(16) Rok za vložitev pritožbe na sodišču 
zoper odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva. 
Treba bi bilo določiti najdaljši možni rok 
tridesetih dni od prejema odločbe o vrnitvi 
za vložitev pritožbe zoper to odločbo. Da bi 
se preprečila morebitna zloraba pravic in 
postopkov, bi bilo treba za enkratno 
pritožbo zoper odločbo o vrnitvi odobriti 
rok, ki ni daljši od petnajst dni po sprejetju 
odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, zoper katero se je bilo 
možno pritožiti.

Or. it

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od deset do 
15 dni. Ta določba bi se morala uporabljati 
samo po sprejetju odločitve o zavrnitvi 
prošnje za mednarodno zaščito, ki je 
postala pravnomočna, tudi po morebitni 
sodni presoji.

Or. en

Obrazložitev

Petdnevno obdobje, ki ga predlaga Komisija, je prekratko za uspešno uveljavitev pravice do 
pritožbe. Potrebno je najmanj deset do 15 dni, da lahko posamezniki sprejmejo informirano 
odločitev o tem, ali bodo vložili pritožbo ali ne.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 

(16) Rok za vložitev pritožbe zoper 
odločbe v zvezi z vrnitvijo bi moral 
zagotoviti dovolj časa, da se zagotovi 
dostop do učinkovitega pravnega sredstva, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko dolgi roki škodljiv učinek na 
postopke vračanja. Da bi se preprečila 
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morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od pet dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

morebitna zloraba pravic in postopkov, bi 
bilo treba za pritožbo zoper odločbo o 
vrnitvi odobriti rok, ki ni daljši od treh dni. 
Ta določba bi se morala uporabljati samo 
po sprejetju odločitve o zavrnitvi prošnje 
za mednarodno zaščito, ki je postala 
pravnomočna, tudi po morebitni sodni 
presoji.

Or. fr

Predlog spremembe 205
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, 
se vloži na eni sami stopnji sodnega 
pravnega varstva, saj je individualni 
položaj državljana tretje države že 
obravnaval in o njem odločal sodni organ 
v okviru azilnega postopka.

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, 
se vloži na eni sami stopnji sodnega 
pravnega varstva, saj je individualni 

črtano
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položaj državljana tretje države že 
obravnaval in o njem odločal sodni organ 
v okviru azilnega postopka.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v senci meni, da namen te prenovitve ni spremeniti organizacijo sodnega 
pravnega varstva posameznih držav članic in za prosilce za azil, katerih prošnja je bila 
zavrnjena, vzpostaviti drugačna pravila kot za migrante brez urejenega statusa. Ta predlog 
spremembe je povezan s členom 16.

Predlog spremembe 207
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, se 
vloži na eni sami stopnji sodnega 
pravnega varstva, saj je individualni 
položaj državljana tretje države že 
obravnaval in o njem odločal sodni organ 
v okviru azilnega postopka.

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, bi 
morala biti označena za nedopustno.

Or. nl

Obrazložitev

Odločbe o vrnitvi so logičen rezultat odločitve o zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito in 
bi zato morale biti sestavni del istega upravnega akta. Pravica do druge pritožbe je zato 
odveč.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, se 
vloži na eni sami stopnji sodnega pravnega 
varstva, saj je individualni položaj 
državljana tretje države že obravnaval in o 
njem odločal sodni organ v okviru azilnega 
postopka.

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, bi 
se lahko vložila na eni sami stopnji 
sodnega pravnega varstva samo potem, ko 
se je individualni položaj državljana tretje 
države že obravnaval in je o njem odločal 
sodni organ v okviru azilnega postopka, 
vključno z opravljeno individualno oceno 
celotnega obsega upoštevanja načela 
nevračanja v skladu z evropskim in 
mednarodnim pravom.

Or. en

Obrazložitev

Če bi države članice obvezali, da to omejijo na eno samo sodne pristojnosti, bi jim dejansko 
onemogočili, da bi zagotovile dodaten sodni nadzor, če bi to želele. Ni potrebno omejiti 
možnosti držav članic. Med azilnim postopkom ali pri sprejemanju odločitve o zavrnitvi ali 
prenehanju zakonitega prebivanja vidik vračanja v skladu s pravnim redom Unije v zvezi z 
vračanjem ni v celoti ocenjen v vseh državah članicah. Zato bi to moralo biti pogoj za 
omejitev na eno samo stopnjo sodnega pravnega varstva.

Predlog spremembe 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, 
se vloži na eni sami stopnji sodnega 
pravnega varstva, saj je individualni 
položaj državljana tretje države že 
obravnaval in o njem odločal sodni organ 
v okviru azilnega postopka.

(17) Da bi se olajšalo delovanje sodišč 
in preprečile taktike za oviranje vračanja, 
bi morale države članice zagotoviti, da so 
pritožbe zoper odločbe o vrnitvi čim bolj 
omejene na eno samo stopnjo sodnega 
pravnega varstva, hkrati pa zagotoviti 
pravico do učinkovitega sodnega varstva.

Or. fr
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Predlog spremembe 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, se 
vloži na eni sami stopnji sodnega pravnega 
varstva, saj je individualni položaj 
državljana tretje države že obravnaval in o 
njem odločal sodni organ v okviru azilnega 
postopka.

(17) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, ki 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, za katero je že bilo 
uveljavljeno učinkovito pravno sredstvo, bi 
se morala omejiti na eno samo stopnjo 
sodnega pravnega varstva, saj je 
individualni položaj državljana tretje 
države že obravnaval in o njem odločal 
sodni organ v okviru azilnega postopka.

Or. fr

Obrazložitev

Jezikovna sprememba.

Predlog spremembe 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Države članice lahko ohranijo 
upravno pritožbo, preden se vloži pritožba 
na sodišču, pod pogojem, da upravna 
pritožba ne ogroža učinkovitosti postopka 
vračanja.

Or. fr

Predlog spremembe 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
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Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Organ, ki izvaja sodno funkcijo, bi 
moral veljati za sodišče, če je bil 
ustanovljen z zakonom, je stalen, 
neodvisen in nepristranski, vključuje 
kontradiktorni postopek, ima obvezno 
sodno pristojnost, uporablja pravna 
pravila in zagotavlja potrebna procesna 
jamstva.

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek samo v primerih, kadar obstaja 
tveganje kršitve načela nevračanja.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.

Predlog spremembe 214
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala imeti samodejni suspenzivni učinek 

(18) Učinek odločbe o vrnitvi bi se 
moral samodejno odložiti do roka za 



AM\1214327SL.docx 61/342 PE658.738v01-00

SL

samo v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja.

vložitev pritožbe na prvi stopnji in, če je 
bila pritožba vložena v določenem roku, za 
čas obravnave pritožbe in dokler vlagatelj 
ni obveščen o odločbi o pritožbi, zlasti 
kadar obstaja tveganje kršitve načela 
nevračanja. Pritožba zoper odločbo o 
vrnitvi bi morala imeti samodejni 
suspenzivni učinek tudi v primeru 
postopkov, ki tečejo pred kazenskim 
sodiščem, da se zagotovi dostop do 
pravnega varstva za žrtve in osumljence.

Or. en

Predlog spremembe 215
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala imeti samodejni suspenzivni učinek 
samo v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja.

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala imeti samodejni suspenzivni učinek 
samo v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja. Pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi je dopustna le, če se je 
pritožnik prostovoljno odločil za varno 
pridržanje do odločitve o pritožbi.

Or. nl

Obrazložitev

Z varnim pridržanjem med pritožbenim postopkom se prepreči, da bi se pritožbo vložilo 
izključno z namenom podaljšanja azilnega postopka in/ali pobega.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala imeti samodejni suspenzivni učinek 
samo v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja.

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala vedno imeti samodejen suspenzivni 
učinek, razen v primerih, ko sodni organi 
ocenijo celotno področje uporabe načela 
nevračanja v skladu z evropskim in 
mednarodnim pravom in ugotovijo, da ni 
nevarnosti, da bi se to načelo kršilo.

Or. en

Obrazložitev

Pritožbe bi morale vedno imeti suspenzivni učinek, saj se kršitve temeljnih pravic po vrnitvi 
ne spremenijo. Drugače ne bi obstajalo zares učinkovito pravno sredstvo. Predlog Komisije 
bi s svojo logiko tudi po nepotrebnem obremenil organe držav članic, ker bi morali vsakič 
posamično in ločeno oceniti potrebo po suspenzivnem učinku.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek samo v primerih, kadar obstaja 
tveganje kršitve načela nevračanja.

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi 
ima vedno samodejni suspenzivni učinek.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s členom 16. Suspenzivni učinek je edino jamstvo za dostop 
do učinkovitega pravnega sredstva.

Predlog spremembe 218
Nadine Morano

Predlog direktive
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek samo v primerih, kadar obstaja 
tveganje kršitve načela nevračanja.

(18) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi ne 
bi smela imeti samodejnega 
suspenzivnega učinka.

Or. fr

Predlog spremembe 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka. 
Sodni organi bi morali imeti možnost, da 
izvršbo odločbe o vrnitvi v posameznih 
primerih začasno odložijo iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Praviloma bi bilo treba takšne 
odločitve sprejeti v 48 urah. Kadar to 
upravičuje kompleksnost zadeve, bi morali 
sodni organi takšno odločitev sprejeti brez 
nepotrebnega odlašanja.

(19) Države članice pa bi vendarle 
morale imeti možnost, da po potrebi 
začasno odložijo izvršitev odločbe o 
vrnitvi.

Or. fr

Predlog spremembe 220
Charlie Weimers, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 
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odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka. Sodni 
organi bi morali imeti možnost, da izvršbo 
odločbe o vrnitvi v posameznih primerih 
začasno odložijo iz drugih razlogov, če 
menijo, da je to potrebno, in sicer bodisi 
na zahtevo zadevnega državljana tretje 
države bodisi po uradni dolžnosti. 
Praviloma bi bilo treba takšne odločitve 
sprejeti v 48 urah. Kadar to upravičuje 
kompleksnost zadeve, bi morali sodni 
organi takšno odločitev sprejeti brez 
nepotrebnega odlašanja.

odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka.

Or. en

Predlog spremembe 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka. 
Sodni organi bi morali imeti možnost, da 
izvršbo odločbe o vrnitvi v posameznih 
primerih začasno odložijo iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Praviloma bi bilo treba takšne 
odločitve sprejeti v 48 urah. Kadar to 
upravičuje kompleksnost zadeve, bi morali 
sodni organi takšno odločitev sprejeti brez 
nepotrebnega odlašanja.

(19) Sodni organi bi morali imeti 
možnost, da izvršbo odločbe o vrnitvi v 
posameznih primerih odložijo iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Takšne odločitve bi bilo treba 
sprejeti brez nepotrebnega odlašanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s členom 16. Poročevalka v senci želi ohraniti besedilo 
prejšnje direktive.
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Predlog spremembe 222
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka. 
Sodni organi bi morali imeti možnost, da 
izvršbo odločbe o vrnitvi v posameznih 
primerih začasno odložijo iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Praviloma bi bilo treba takšne 
odločitve sprejeti v 48 urah. Kadar to 
upravičuje kompleksnost zadeve, bi morali 
sodni organi takšno odločitev sprejeti brez 
nepotrebnega odlašanja.

(19) Sodni organi bi morali imeti 
možnost, da izvršbo odločbe o vrnitvi v 
posameznih primerih odložijo, kadar je 
ogroženo načelo nevračanja ali iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Takšne odločitve bi bilo treba 
sprejeti brez nepotrebnega odlašanja.

Or. en

Predlog spremembe 223
Pietro Bartolo

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka. 
Sodni organi bi morali imeti možnost, da 
izvršbo odločbe o vrnitvi v posameznih 
primerih začasno odložijo iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Praviloma bi bilo treba takšne 

(19) V primerih naknadne odločbe o 
vrnitvi, na primer na podlagi dokončne 
zavrnitve nove prošnje za mednarodno 
zaščito, bi sodni organi morali imeti 
možnost, da izvršbo odločbe o vrnitvi v 
posameznih primerih odložijo iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Takšne odločitve bi bilo treba 
sprejeti brez nepotrebnega odlašanja.
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odločitve sprejeti v 48 urah. Kadar to 
upravičuje kompleksnost zadeve, bi morali 
sodni organi takšno odločitev sprejeti brez 
nepotrebnega odlašanja.

Or. it

Obrazložitev

Suspenzivni učinek bi moral biti zagotovljen tudi pri naknadnih odločbah o vrnitvi. Ta 
predlog spremembe je povezan s členom 16.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka. 
Sodni organi bi morali imeti možnost, da 
izvršbo odločbe o vrnitvi v posameznih 
primerih začasno odložijo iz drugih 
razlogov, če menijo, da je to potrebno, in 
sicer bodisi na zahtevo zadevnega 
državljana tretje države bodisi po uradni 
dolžnosti. Praviloma bi bilo treba takšne 
odločitve sprejeti v 48 urah. Kadar to 
upravičuje kompleksnost zadeve, bi morali 
sodni organi takšno odločitev sprejeti brez 
nepotrebnega odlašanja.

(19) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi ne 
bi smela imeti samodejnega 
suspenzivnega učinka v primerih, ko so 
sodni organi v celoti ocenili načelo 
nevračanja in ugotovili, da ni nevarnost, 
da bi se to načelo kršilo. Sodni organi bi 
morali imeti možnost, da izvršbo odločbe o 
vrnitvi v posameznih primerih začasno 
odložijo iz drugih razlogov, če menijo, da 
je to potrebno, in sicer bodisi na zahtevo 
zadevnega državljana tretje države bodisi 
po uradni dolžnosti. Praviloma bi bilo treba 
takšne odločitve sprejeti v 48 urah. Kadar 
to upravičuje kompleksnost zadeve, bi 
morali sodni organi takšno odločitev 
sprejeti brez nepotrebnega odlašanja.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da izzivov za temeljne pravice med vrnitvijo in po njej ni mogoče spremeniti, bi 
morale imeti pritožbe suspenzivni učinek, razen če je jasno ugotovljeno, da absolutna 
prepoved vračanja ni ogrožena. Sodni organi bi morali imeti svobodo odločanja o tem, kdaj 
je treba odložiti izvršitev odločbe.
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Predlog spremembe 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primerih, ko tveganja kršitve 
načela nevračanja ni, pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi ne bi smela imeti 
samodejnega suspenzivnega učinka. Sodni 
organi bi morali imeti možnost, da izvršbo 
odločbe o vrnitvi v posameznih primerih 
začasno odložijo iz drugih razlogov, če 
menijo, da je to potrebno, in sicer bodisi na 
zahtevo zadevnega državljana tretje države 
bodisi po uradni dolžnosti. Praviloma bi 
bilo treba takšne odločitve sprejeti v 48 
urah. Kadar to upravičuje kompleksnost 
zadeve, bi morali sodni organi takšno 
odločitev sprejeti brez nepotrebnega 
odlašanja.

(19) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi ne 
bi smela imeti samodejnega suspenzivnega 
učinka. Sodni organi bi morali imeti 
možnost, da izvršbo odločbe o vrnitvi v 
posameznih primerih začasno odložijo iz 
drugih razlogov, če menijo, da je to 
potrebno, in sicer bodisi na zahtevo 
zadevnega državljana tretje države bodisi 
po uradni dolžnosti. Praviloma bi bilo treba 
takšne odločitve sprejeti v 48 urah. Kadar 
to upravičuje kompleksnost zadeve, bi 
morali sodni organi takšno odločitev 
sprejeti brez nepotrebnega odlašanja.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.

Predlog spremembe 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Uporaba pravil na nacionalni 
ravni, ki se nanašajo na določbe te 
direktive, povezane s pritožbami in 
odložilnim učinkom, bi morala biti v 
skladu s pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva, kot je določena v členu 
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47 Listine o temeljnih pravicah.

Or. fr

Predlog spremembe 227
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 
kršitve načela nevračanja že izvedena in 
je bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno v okviru azilnega postopka 
pred izdajo s tem povezane odločbe o 
vrnitvi, zoper katero je vložena pritožba, 
razen če bi se okoliščine zadevnega 
državljana tretje države od takrat znatno 
spremenile.

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 

črtano
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kršitve načela nevračanja že izvedena in 
je bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno v okviru azilnega postopka 
pred izdajo s tem povezane odločbe o 
vrnitvi, zoper katero je vložena pritožba, 
razen če bi se okoliščine zadevnega 
državljana tretje države od takrat znatno 
spremenile.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s členom 16. Ocena tveganja kršitve načela nevračanja se 
ne izvaja vedno. Azilni postopek tudi ni povezan s postopkom vračanja. Potrebna sta dva 
različna postopka in zaščitni ukrepi za oba. 

Predlog spremembe 229
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 
kršitve načela nevračanja že izvedena in je 
bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno v okviru azilnega postopka 
pred izdajo s tem povezane odločbe o 
vrnitvi, zoper katero je vložena pritožba, 
razen če bi se okoliščine zadevnega 
državljana tretje države od takrat znatno 
spremenile.

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 
kršitve načela nevračanja že izvedena ali je 
bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno.

Or. nl

Obrazložitev

Ocena tveganja kršitve načela nevračanja se upošteva v celotnem azilnem postopku. Če se 
uporabi pravno sredstvo, je bilo to tveganje že ocenjeno.
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Predlog spremembe 230
Nadine Morano

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 
kršitve načela nevračanja že izvedena in je 
bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno v okviru azilnega postopka 
pred izdajo s tem povezane odločbe o 
vrnitvi, zoper katero je vložena pritožba, 
razen če bi se okoliščine zadevnega 
državljana tretje države od takrat znatno 
spremenile.

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 
kršitve načela nevračanja že izvedena in je 
bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno v okviru azilnega postopka 
pred izdajo s tem povezane odločbe o 
vrnitvi, zoper katero je vložena pritožba.

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 
kršitve načela nevračanja že izvedena in 
je bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno v okviru azilnega postopka 

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bilo sodno varstvo 
učinkovito uveljavljeno v okviru azilnega 
postopka pred izdajo s tem povezane 
odločbe o vrnitvi, zoper katero je vložena 
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pred izdajo s tem povezane odločbe o 
vrnitvi, zoper katero je vložena pritožba, 
razen če bi se okoliščine zadevnega 
državljana tretje države od takrat znatno 
spremenile.

pritožba, razen če bi se okoliščine 
zadevnega državljana tretje države od 
takrat znatno spremenile.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila ocena tveganja 
kršitve načela nevračanja že izvedena in je 
bilo pravno sredstvo učinkovito 
uveljavljeno v okviru azilnega postopka 
pred izdajo s tem povezane odločbe o 
vrnitvi, zoper katero je vložena pritožba, 
razen če bi se okoliščine zadevnega 
državljana tretje države od takrat znatno 
spremenile.

(20) Za povečanje učinkovitosti 
postopkov vračanja in preprečitev 
nepotrebnih zamud, ne da bi to negativno 
vplivalo na pravice zadevnih državljanov 
tretjih držav, izvršba odločbe o vrnitvi ne 
bi smela biti samodejno odložena v 
primerih, v katerih je bila celotna ocena 
tveganja kršitve načela nevračanja v skladu 
z evropskim in mednarodnim pravom že 
izvedena in je bilo pravno sredstvo 
učinkovito uveljavljeno v okviru azilnega 
postopka pred izdajo s tem povezane 
odločbe o vrnitvi, zoper katero je vložena 
pritožba, razen če bi se okoliščine 
zadevnega državljana tretje države od 
takrat spremenile.

Or. en

Obrazložitev

Izvršba odločbe o vrnitvi se lahko odloži samo, če je bila izvedena ocena celotne prepovedi 
vračanja. Uvedba zahteve po „bistveni spremembi“ nalaga preveliko breme sodnim organom 
in obstaja tveganje, da posamezni primeri niso ustrezno ocenjeni, kar povzroča morebitne 
nepopravljive kršitve nevračanja.
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Predlog spremembe 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba na zahtevo nuditi 
potrebno pravno pomoč. V nacionalni 
zakonodaji bi moral biti določen seznam 
primerov, v katerih je potrebna pravna 
pomoč.

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba brezplačno nuditi 
potrebno pravno pomoč. V nacionalni 
zakonodaji bi morala biti določena pravna 
pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s členom 7. Je eden od najpomembnejših sestavin dostopa 
do informacij in pravic državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba na zahtevo nuditi 
potrebno pravno pomoč. V nacionalni 
zakonodaji bi moral biti določen seznam 
primerov, v katerih je potrebna pravna 
pomoč.

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba na njihovo izrecno 
zahtevo nuditi potrebno pravno pomoč. V 
nacionalni zakonodaji bi moral biti določen 
seznam primerov, v katerih je potrebna 
pravna pomoč.

Or. fr

Predlog spremembe 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 21
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba na zahtevo nuditi 
potrebno pravno pomoč. V nacionalni 
zakonodaji bi moral biti določen seznam 
primerov, v katerih je potrebna pravna 
pomoč.

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba na zahtevo nuditi 
potrebno brezplačno pravno pomoč. V 
nacionalni zakonodaji bi moral biti določen 
seznam primerov, v katerih je potrebna 
pravna pomoč.

Or. it

Predlog spremembe 236
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba na zahtevo nuditi 
potrebno pravno pomoč. V nacionalni 
zakonodaji bi moral biti določen seznam 
primerov, v katerih je potrebna pravna 
pomoč.

(21) Osebam, ki nimajo zadostnih 
sredstev, bi bilo treba nuditi brezplačno 
pravno pomoč. V nacionalni zakonodaji bi 
morali biti določeni načini za dostop do 
pravne pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 40 o ukrepih, potrebnih za zagotavljanje učinkovitega izvajanja te direktive, člena 7 o 
pravici državljanov tretjih držav do obveščenosti med postopki vračanja in člena 14 o 
upravljanju vračanja.

Predlog spremembe 237
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Obravnavati bi bilo treba položaj 
državljanov tretjih držav, ki prebivajo 

(22) Državljane tretjih držav, ki 
prebivajo nezakonito, vendar njihova 
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nezakonito, ampak njihova odstranitev še 
ni mogoča. Osnovne pogoje za njihovo 
bivanje bi bilo treba določiti v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Da bi lahko 
dokazale poseben položaj v primeru 
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale 
te osebe prejeti pisno potrdilo o svojem 
položaju. Države članice bi morale imeti 
veliko svobode pri odločanju glede oblike 
in obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko 
vključile tudi v odločbe v zvezi z vrnitvijo, 
sprejete s skladu s to direktivo.

odstranitev še ni mogoča, bi bilo treba med 
čakanjem na repatriacijo varno pridržati, 
tako da so lahko izpolnjeni osnovni pogoji 
za njihovo bivanje in da lahko azilni 
sistem deluje pravično in učinkovito.

Or. nl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z uvodno izjavo 18, v kateri je navedeno, da je 
treba prosilce, ki čakajo na odločitev o pritožbi, varno pridržati.

Predlog spremembe 238
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Obravnavati bi bilo treba položaj 
državljanov tretjih držav, ki prebivajo 
nezakonito, ampak njihova odstranitev še 
ni mogoča. Osnovne pogoje za njihovo 
bivanje bi bilo treba določiti v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Da bi lahko 
dokazale poseben položaj v primeru 
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale 
te osebe prejeti pisno potrdilo o svojem 
položaju. Države članice bi morale imeti 
veliko svobode pri odločanju glede oblike 
in obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko 
vključile tudi v odločbe v zvezi z vrnitvijo, 
sprejete s skladu s to direktivo.

(22) Položaj državljanov tretjih držav, ki 
prebivajo nedovoljeno, bi bilo treba 
obravnavati v vsakem primeru. Ustrezne 
in dostojanstvene pogoje za njihovo 
bivanje bi bilo treba določiti v skladu z 
nacionalno zakonodajo, države članice pa 
bi morale preučiti možnost ureditve 
njihovega statusa glede na njihove 
obstoječe vezi z državo članico. Da bi 
lahko dokazale poseben položaj v primeru 
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale 
te osebe prejeti pisno potrdilo o svojem 
položaju. Države članice bi morale imeti 
veliko svobode pri odločanju glede oblike 
in obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko 
vključile tudi v odločbe v zvezi z vrnitvijo, 
sprejete s skladu s to direktivo.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 4.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Obravnavati bi bilo treba položaj 
državljanov tretjih držav, ki prebivajo 
nezakonito, ampak njihova odstranitev še 
ni mogoča. Osnovne pogoje za njihovo 
bivanje bi bilo treba določiti v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Da bi lahko 
dokazale poseben položaj v primeru 
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale 
te osebe prejeti pisno potrdilo o svojem 
položaju. Države članice bi morale imeti 
veliko svobode pri odločanju glede oblike 
in obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko 
vključile tudi v odločbe v zvezi z vrnitvijo, 
sprejete s skladu s to direktivo.

(22) Obravnavati bi bilo treba položaj 
državljanov tretjih držav, ki prebivajo 
nedovoljeno, ampak njihova odstranitev še 
ni mogoča. Osnovne pogoje za njihovo 
bivanje bi bilo treba določiti v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Da bi lahko 
dokazale poseben položaj v primeru 
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale 
te osebe prejeti pisno potrdilo o svojem 
položaju. Države članice bi morale imeti 
veliko svobode pri odločanju glede oblike 
in obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko 
vključile tudi v odločbe v zvezi z vrnitvijo, 
sprejete s skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 240
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri uporabi prisilnih ukrepov bi (23) Uporabo prisilnih ukrepov bi bilo 
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bilo treba izrecno upoštevati načeli 
sorazmernosti in učinkovitosti glede na 
uporabljene ukrepe in zastavljene cilje. 
Vzpostaviti bi bilo treba minimalne 
varovalne ukrepe za izvajanje prisilnega 
vračanja, ob upoštevanju Odločbe Sveta 
2004/573/ES13. Državam članicam bi 
morala biti omogočena uporaba različnih 
možnosti za spremljanje prisilnega 
vračanja.

treba prepovedati. Če država članica 
sprejme te ukrepe, bi bilo treba izrecno 
upoštevati načeli sorazmernosti in 
nujnosti.

_________________

13 Odločba Sveta 2004/573/ES z dne 
29. aprila 2004 o organizaciji skupnih 
letov zaradi odstranitve državljanov tretjih 
držav, ki so predmet posameznih odredb o 
odstranitvi, z ozemlja dveh ali več držav 
članic (UL L 261, 6.8.2004, str. 28).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 241
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Učinki nacionalnih ukrepov 
vračanja bi morali na podlagi 
uveljavljanja prepovedi vstopa, ki 
prepoveduje vstop v vse države članice in 
prebivanje na njihovem ozemlju, dobiti 
evropsko razsežnost. Trajanje prepovedi 
vstopa bi bilo treba določiti ob 
upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera, običajno pa naj ne 
bi bila daljša od petih let. V tem okviru bi 
bilo treba posebej upoštevati dejstvo, da je 
bila za zadevnega državljana tretje države 
že izdana več kot ena odločba o vrnitvi ali 
odredba o odstranitvi ali da je ta državljan 

črtano
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vstopil na ozemlje države članice med 
prepovedjo vstopa.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 242
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Učinki nacionalnih ukrepov 
vračanja bi morali na podlagi uveljavljanja 
prepovedi vstopa, ki prepoveduje vstop v 
vse države članice in prebivanje na 
njihovem ozemlju, dobiti evropsko 
razsežnost. Trajanje prepovedi vstopa bi 
bilo treba določiti ob upoštevanju vseh 
ustreznih okoliščin posameznega primera, 
običajno pa naj ne bi bila daljša od petih 
let. V tem okviru bi bilo treba posebej 
upoštevati dejstvo, da je bila za zadevnega 
državljana tretje države že izdana več kot 
ena odločba o vrnitvi ali odredba o 
odstranitvi ali da je ta državljan vstopil na 
ozemlje države članice med prepovedjo 
vstopa.

(24) Učinki nacionalnih ukrepov 
vračanja bi morali na podlagi uveljavljanja 
prepovedi vstopa, ki prepoveduje vstop v 
vse države članice in prebivanje na 
njihovem ozemlju, dobiti evropsko 
razsežnost. Trajanje prepovedi vstopa bi 
bilo treba določiti ob upoštevanju vseh 
ustreznih okoliščin posameznega primera, 
trajala pa naj bi vsaj 20 let. V tem okviru 
bi bilo treba posebej upoštevati oteževalne 
okoliščine, tj. da je bila za zadevnega 
državljana tretje države že izdana več kot 
ena odločba o vrnitvi ali odredba o 
odstranitvi ali da je ta državljan vstopil na 
ozemlje države članice med prepovedjo 
vstopa.

Or. nl

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan z uvodno izjavo 14 o ponovnem vključevanju državljanov 
tretjih držav. Onemogočenje drugega ali tretjega poskusa kmalu po prvem pomaga pri 
ponovnem vključevanju.

Predlog spremembe 243
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Učinki nacionalnih ukrepov 
vračanja bi morali na podlagi uveljavljanja 
prepovedi vstopa, ki prepoveduje vstop v 
vse države članice in prebivanje na 
njihovem ozemlju, dobiti evropsko 
razsežnost. Trajanje prepovedi vstopa bi 
bilo treba določiti ob upoštevanju vseh 
ustreznih okoliščin posameznega primera, 
običajno pa naj ne bi bila daljša od petih 
let. V tem okviru bi bilo treba posebej 
upoštevati dejstvo, da je bila za zadevnega 
državljana tretje države že izdana več kot 
ena odločba o vrnitvi ali odredba o 
odstranitvi ali da je ta državljan vstopil na 
ozemlje države članice med prepovedjo 
vstopa.

(24) Učinki nacionalnih ukrepov 
vračanja bi morali na podlagi uveljavljanja 
prepovedi vstopa, ki prepoveduje vstop v 
vse države članice in prebivanje na 
njihovem ozemlju, dobiti evropsko 
razsežnost. Trajanje prepovedi vstopa bi 
bilo treba določiti ob upoštevanju vseh 
ustreznih okoliščin posameznega primera, 
običajno pa naj ne bi bila daljša od deset 
let. V tem okviru bi bilo treba posebej 
upoštevati dejstvo, da je bila za zadevnega 
državljana tretje države že izdana več kot 
ena odločba o vrnitvi ali odredba o 
odstranitvi ali da je ta državljan vstopil na 
ozemlje države članice med prepovedjo 
vstopa.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe 1 o vzpostavitvi bolj uravnotežene 
evropske migracijske politike.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
lahko primerno izdati prepoved vstopa, da 
se prepreči prihodnji ponovni vstop in 
tako zmanjša tveganje nezakonitega 
priseljevanja. Kadar je to upravičeno, 
lahko pristojni organ po individualni 
oceni in z namenom uporabe načela 
sorazmernosti izda prepoved vstopa, ne da 

črtano
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bi izdal odločbo o vrnitvi, da se prepreči 
odlog odhoda zadevnega državljana tretje 
države.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v senci ne vidi smisla te spremembe. Kaznovanje oseb, ki prostovoljno zapustijo 
EU, bi imelo nasprotni učinek od želenega.  To je povezano s predlogom spremembe člena 13.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
lahko primerno izdati prepoved vstopa, da 
se prepreči prihodnji ponovni vstop in 
tako zmanjša tveganje nezakonitega 
priseljevanja. Kadar je to upravičeno, 
lahko pristojni organ po individualni 
oceni in z namenom uporabe načela 
sorazmernosti izda prepoved vstopa, ne da 
bi izdal odločbo o vrnitvi, da se prepreči 
odlog odhoda zadevnega državljana tretje 
države.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Takšna morebitna prepoved vstopa pri izstopu bi lahko zmanjšala pripravljenost nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav za prostovoljni odhod. Dejansko bi bili lahko manj 
pripravljeni oditi, če bi vedeli, da obstaja nevarnost prepovedi vstopa z vsemi njenimi 
posledicami.

Predlog spremembe 246
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
lahko primerno izdati prepoved vstopa, da 
se prepreči prihodnji ponovni vstop in 
tako zmanjša tveganje nezakonitega 
priseljevanja. Kadar je to upravičeno, 
lahko pristojni organ po individualni 
oceni in z namenom uporabe načela 
sorazmernosti izda prepoved vstopa, ne da 
bi izdal odločbo o vrnitvi, da se prepreči 
odlog odhoda zadevnega državljana tretje 
države.

(25) Prepovedi vstopa se nikoli ne 
smejo izdati samo zaradi nedovoljenega 
prebivanja osebe.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
lahko primerno izdati prepoved vstopa, da 
se prepreči prihodnji ponovni vstop in tako 
zmanjša tveganje nezakonitega 
priseljevanja. Kadar je to upravičeno, 
lahko pristojni organ po individualni oceni 
in z namenom uporabe načela 
sorazmernosti izda prepoved vstopa, ne da 
bi izdal odločbo o vrnitvi, da se prepreči 
odlog odhoda zadevnega državljana tretje 
države.

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
treba izdati prepoved vstopa, da se prepreči 
prihodnji ponovni vstop in tako zmanjša 
tveganje nezakonitega priseljevanja. 
Pristojni organ izda prepoved vstopa, ne da 
bi izdal odločbo o vrnitvi, da se prepreči 
odlog odhoda zadevnega državljana tretje 
države.

Or. fr
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Predlog spremembe 248
Nadine Morano

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
lahko primerno izdati prepoved vstopa, da 
se prepreči prihodnji ponovni vstop in tako 
zmanjša tveganje nezakonitega 
priseljevanja. Kadar je to upravičeno, 
lahko pristojni organ po individualni oceni 
in z namenom uporabe načela 
sorazmernosti izda prepoved vstopa, ne da 
bi izdal odločbo o vrnitvi, da se prepreči 
odlog odhoda zadevnega državljana tretje 
države.

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
lahko primerno izdati prepoved vstopa, da 
se prepreči prihodnji ponovni vstop in tako 
zmanjša tveganje nezakonitega 
priseljevanja. Kadar je to upravičeno, 
pristojni organ lahko izda prepoved vstopa, 
ne da bi izdal odločbo o vrnitvi, da se 
prepreči odlog odhoda zadevnega 
državljana tretje države.

Or. fr

Predlog spremembe 249
Milan Uhrík

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu je 
lahko primerno izdati prepoved vstopa, da 
se prepreči prihodnji ponovni vstop in tako 
zmanjša tveganje nezakonitega 
priseljevanja. Kadar je to upravičeno, lahko 
pristojni organ po individualni oceni in z 
namenom uporabe načela sorazmernosti 
izda prepoved vstopa, ne da bi izdal 
odločbo o vrnitvi, da se prepreči odlog 
odhoda zadevnega državljana tretje države.

(25) Kadar se med kontrolo izstopa na 
zunanjih mejah odkrije nezakonito 
prebivajoči državljan tretje države, mu bo 
izdana prepoved vstopa, da se prepreči 
prihodnji ponovni vstop in tako zmanjša 
tveganje nezakonitega priseljevanja. Kadar 
je to upravičeno, lahko pristojni organ po 
individualni oceni in z namenom uporabe 
načela sorazmernosti izda prepoved vstopa, 
ne da bi izdal odločbo o vrnitvi, da se 
prepreči odlog odhoda zadevnega 
državljana tretje države.

Or. sk
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Predlog spremembe 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Uporaba pridržanja z namenom 
odstranitve bi morala v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji 
upoštevati načelo sorazmernosti. Pridržanje 
je upravičeno samo z namenom priprave 
vrnitve ali izvedbe postopka odstranitve in 
če uporaba milejših prisilnih ukrepov ni 
zadostna.

(27) Uporaba pridržanja z namenom 
odstranitve bi morala biti skrajni ukrep ter 
bi morala v zvezi z uporabljenimi ukrepi in 
zastavljenimi cilji upoštevati načelo 
sorazmernosti. Prednostno bi bilo treba 
uporabiti ukrepe za zadržanje osebe, ki ne 
pomenijo odvzema prostosti. Pridržanje 
mladoletnikov brez spremstva ali družin z 
mladoletniki bi moralo vedno biti 
prepovedano. Pridržanje je upravičeno 
samo z namenom priprave vrnitve ali 
izvedbe postopka odstranitve in če uporaba 
milejših prisilnih ukrepov ni zadostna.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28, 29 in 30 ter členov 18, 19 in 20 te direktive.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Uporaba pridržanja z namenom 
odstranitve bi morala v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji 
upoštevati načelo sorazmernosti. 
Pridržanje je upravičeno samo z 
namenom priprave vrnitve ali izvedbe 
postopka odstranitve in če uporaba 

(27) Uporaba pridržanja z namenom 
odstranitve bi morala v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji 
upoštevati načelo sorazmernosti. Vendar 
mora zaradi nezakonitosti, v kateri se 
nahajajo osebe, na katere se nanaša 
vračanje, pridržanje vedno ostati 
instrument, ki je na voljo državam 
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milejših prisilnih ukrepov ni zadostna. članicam.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se zagotovi skladnost s spremembami člena 18(5) in 
drugega pododstavka člena 22(7).

Predlog spremembe 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Uporaba pridržanja z namenom 
odstranitve bi morala v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji 
upoštevati načelo sorazmernosti. Pridržanje 
je upravičeno samo z namenom priprave 
vrnitve ali izvedbe postopka odstranitve in 
če uporaba milejših prisilnih ukrepov ni 
zadostna.

(27) Uporaba pridržanja z namenom 
odstranitve bi morala biti v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji 
omejena, vedno zadnja možnost in bi 
morala upoštevati načelo sorazmernosti. 
Pridržanje je upravičeno samo z namenom 
priprave vrnitve ali izvedbe postopka 
odstranitve in če uporaba milejših prisilnih 
ukrepov ni zadostna.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s členom 18. Pridržanje nikoli ne bi smelo biti samodejno, 
zlasti ker je dokazano, da je bolj škodljivo in manj učinkovito.

Predlog spremembe 253
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Uporaba pridržanja z namenom 
odstranitve bi morala v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji 
upoštevati načelo sorazmernosti. 

(27) Odvzemu prostosti se je treba 
izogniti in nikoli se ne sme izvesti v 
zaprtih prostorih. Če se država članica 
odloči za izvajanje politike vračanja, je 
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Pridržanje je upravičeno samo z 
namenom priprave vrnitve ali izvedbe 
postopka odstranitve in če uporaba 
milejših prisilnih ukrepov ni zadostna.

treba vedno izvajati alternative pridržanju, 
zlasti modele, ki ne vključujejo pridržanja 
in temeljijo na sodelovanju v skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 18 o 
pridržanju, uvodne izjave 28 in člena 18.

Predlog spremembe 254
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(28) Da bi zagotovili, da države članice, 
ki so se odločile za izvajanje politike 
vračanja, spoštujejo varovalne ukrepe na 
področju temeljnih pravic, bi morale biti s 
to direktivo zavezane zagotavljanju 
alternativ pridržanju in določitvi izčrpne 
utemeljitve razlogov, ki temelji na 
pravicah, za izredno pridržanje državljana 
tretje države v okviru postopka vračanja 
ter sistematični izključitvi pridržanja v 
zaprtih prostorih. V nobenem primeru ne 
bi smelo biti dovoljeno pridržanje 
ranljivih oseb. Ker ima pridržanje zlasti 
škodljiv fizični in psihološki učinek na 
otroke, ne glede na to, ali so brez 
spremstva, ločeni od družine ali v 
spremstvu družine, teh otrok, njihovih 
staršev in običajnih primarnih skrbnikov, 
ki spremljajo otroke, ne bi smeli pridržati. 
Pridržanje nikoli ne pomeni največje 
koristi otroka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
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izjav 27 in 40 in člena 18.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost. Otroci, ki so brez 
spremstva, ločeni od družine ali v 
spremstvu družine, se ne pridržijo, države 
članice pa zagotovijo ustrezne alternative 
pridržanju v skladu z Newyorško 
deklaracijo za begunce in migrante z dne 
19. septembra 2016.

Or. en

Predlog spremembe 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost, zlasti če pripada 
teroristični mreži ali drugi mreži 
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organiziranega kriminala. To bi moralo 
veljati tudi za mladoletnike, ki so stari od 
16 do 18 let in so večkrat storili kazniva 
dejanja, s tem pa pokazali, da niso 
pripravljeni spoštovati zakonodaje.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(28) Pridržanje se lahko odredi po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba pridržanja ne bi smela postati obvezna za države članice, mora pa bi biti možna.  
Ker je pridržanje v finančnem smislu in smislu človekov pravic drago tako za države članice 
kot za državljana tretje držav, ne bi smelo postati privzeta možnost. Nova utemeljitev, ki jo 
uvaja Komisija, ni dovolj specifična in se lahko ustrezno obravnava v okviru veljavnega 
kazenskega in upravnega prava.

Predlog spremembe 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
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obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

obstaja nevarnost pobega ali kadar zadevni 
državljan tretje države ogroža javni red, 
javno varnost ali državno varnost.

Or. en

Obrazložitev

Po podatkih nevladnih in mednarodnih organizacij ni dokazano, da bi bile so stopnje 
učinkovitih vračanj višje zaradi daljšega pridržanja. Ta predlog spremembe je povezan s 
členom 18.

Predlog spremembe 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega v skladu s to 
direktivo ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

Or. it

Predlog spremembe 260
Nadine Morano

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 

(28) Pridržanje bi bilo treba vsakič 
odrediti na podlagi ocene posameznega 
primera, kadar obstaja nevarnost pobega, 
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tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

kadar državljan tretje države ovira pripravo 
vrnitve ali postopek odstranitve oziroma se 
temu izogiba ali kadar zadevni državljan 
tretje države ogroža javni red, javno 
varnost ali državno varnost.

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po 
individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti, 
kadar obstaja nevarnost pobega, kadar 
državljan tretje države ne sodeluje v vseh 
fazah odstranitve, ovira pripravo vrnitve 
ali postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

Or. fr

Obrazložitev

Ker znotraj schengenskega območja ni nacionalnih meja, je treba pridržati državljane tretjih 
držav, ki ne sodelujejo v celoti, da bi se izognili nedovoljenim sekundarnim gibanjem v druge 
države članice in bi spodbujali učinkovitost odločb o vrnitvi. Gre za odvračilni ukrep, 
katerega namen je odvračati osebe od nezakonitega priseljevanja, saj vedo, da bodo 
sistematično pridržane.

Predlog spremembe 262
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pridržanje bi bilo treba odrediti po (28) Pridržanje bi moralo biti privzeta 
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individualni oceni vsakega primera, kadar 
obstaja nevarnost pobega, kadar državljan 
tretje države ovira pripravo vrnitve ali 
postopek odstranitve oziroma se temu 
izogiba ali kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

možnost, zlasti kadar obstaja nevarnost 
pobega, kadar državljan tretje države ovira 
pripravo vrnitve ali postopek odstranitve 
oziroma se temu izogiba ali kadar zadevni 
državljan tretje države ogroža javni red, 
javno varnost ali državno varnost.

Or. nl

Obrazložitev

Pridržanje bi moralo biti pravilo, to pravilo pa bi se moralo uporabljati zlasti, kadar zadevni 
prosilec ne sodeluje.

Predlog spremembe 263
Nadine Morano

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) V boju proti trgovini z ljudmi in 
goljufivemu prepoznavanju otrok, če 
nacionalna zakonodaja določa pridržanje 
mladoletnikov, največja korist otroka ne 
more sama po sebi upravičiti 
nepridržanja, ne glede na to, ali gre za 
samega otroka, njegovo družino ali druge 
bližnje.

Or. fr

Predlog spremembe 264
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 

(29) Glede na to, da lahko pridržanje 
odredi upravni ali sodni organ na podlagi 
individualne ocene in je utemeljeno le, 
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vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

kadar obstaja dokazana nevarnost 
pobega, bi moral sodni organ v razumnem 
roku v vsakem posameznem primeru 
izvesti redne sodne preglede nujnosti in 
sorazmernosti pridržanja državljana tretje 
države. Najdaljše dovoljeno obdobje 
pridržanja bi moralo biti dva tedna, pri 
čemer je mogoče to obdobje največ enkrat 
podaljšati za dodatno obdobje do dveh 
tednov, kadar je to nujno in sorazmerno, 
da se zagotovi uspešno dokončanje 
postopka vračanja brez poseganja v 
obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da pridržanje temelji na 
pravicah in ni samovoljno.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

(29) Določiti bi bilo treba najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja treh 
mesecev, da se zagotovi dovolj časa za 
uspešno dokončanje postopka vračanja 
brez poseganja v obstoječe varovalne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da se pridržanje 
uporabi le, kadar je to nujno in sorazmerno 
ter toliko časa, kolikor trajajo postopki za 
ureditev odstranitve. Tega obdobja ni 
mogoče podaljšati, razen dvakrat vsakič 
za obdobje do treh mesecev, po sodnem 
nadzoru in samo v primerih, ko je 
verjetno, da bi operacija vračanja ne glede 
na razumna prizadevanja organov države 
članice trajala dlje zaradi nesodelovanja 
dotičnega državljana tretje države.

Or. en
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Obrazložitev

Kot so pokazali različni viri, vključno z oceno učinka EP, imajo vedno daljša obdobja 
pridržanja omejen učinek na učinkovito vračanje. Glede na resna tveganja za kršitve 
človekovih pravic se lahko odredi podaljšano pridržanje, vendar le, če ga spremlja stalni 
sodni nadzor.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, 
ki zagotavljajo, da se pridržanje uporabi 
le, kadar je to nujno in sorazmerno ter 
toliko časa, kolikor trajajo postopki za 
ureditev odstranitve.

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se zagotovi skladnost s spremembami člena 18(5) in 
drugega pododstavka člena 22(7).

Predlog spremembe 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno (29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
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obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati 
enkrat za največ šest mesecev, da se 
zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

Or. it

Predlog spremembe 268
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

(29) Najdaljše dovoljeno obdobje 
pridržanja bi moralo trajati dva meseca, 
pri čemer bi bilo to obdobje mogoče 
največ dvakrat podaljšati, kar pomeni, da 
lahko traja največ šest mesecev, da se 
zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

Or. en

Obrazložitev

Po podatkih nevladnih in mednarodnih organizacij ni dokazano, da bi bile so stopnje 
učinkovitih vračanj višje zaradi daljšega pridržanja. Ta predlog spremembe je povezan s 
členom 18.
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Predlog spremembe 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
dvanajstih mesecev, ki ga je mogoče 
podaljšati, da se zagotovi dovolj časa za 
uspešno dokončanje postopka vračanja 
brez poseganja v obstoječe varovalne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da se pridržanje 
uporabi le, kadar je to nujno in sorazmerno 
ter toliko časa, kolikor trajajo postopki za 
ureditev odstranitve.

Or. en

Predlog spremembe 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
šestih mesecev, ki ga je mogoče podaljšati, 
da se zagotovi dovolj časa za uspešno 
dokončanje postopka vračanja brez 
poseganja v obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pridržanje uporabi le, 
kadar je to nujno in sorazmerno ter toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve.

(29) Glede na to, da najdaljše dovoljeno 
obdobje pridržanja v nekaterih državah 
članicah ne zadošča za zagotovitev izvedbe 
vrnitve, bi bilo treba določiti najdaljše 
dovoljeno obdobje pridržanja od treh do 
dvanajst mesecev, ki ga je mogoče 
podaljšati, da se zagotovi dovolj časa za 
uspešno dokončanje postopka vračanja 
brez poseganja v obstoječe varovalne 
ukrepe, ki zagotavljajo, da se pridržanje 
uporabi le, kadar je to nujno in sorazmerno 
ter toliko časa, kolikor trajajo postopki za 
ureditev odstranitve.

Or. fr
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Predlog spremembe 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Če je bila odločitev o pridržanju 
državljana tretje države sprejeta v okviru 
upravnega postopka, lahko sodišče, 
pristojno za presojo zakonitosti te odločbe, 
upošteva vsa ustrezna dejstva, dokaze in 
ugotovitve, ki mu jih lahko predložijo 
stranke.

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta direktiva državam članicam ne 
bi smela preprečevati, da bi določile 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazni in kazenske sankcije, vključno z 
zaporno kaznijo, za kršitve pravil o 
migracijah, če so takšne kazni združljive s 
cilji te direktive, ne ogrožajo uporabe te 
direktive in v celoti spoštujejo temeljne 
pravice.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe ne spada v področje uporabe.

Predlog spremembe 273
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta direktiva državam članicam ne 
bi smela preprečevati, da bi določile 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazni in kazenske sankcije, vključno z 
zaporno kaznijo, za kršitve pravil o 
migracijah, če so takšne kazni združljive s 
cilji te direktive, ne ogrožajo uporabe te 
direktive in v celoti spoštujejo temeljne 
pravice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta direktiva državam članicam ne 
bi smela preprečevati, da bi določile 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
kazni in kazenske sankcije, vključno z 
zaporno kaznijo, za kršitve pravil o 
migracijah, če so takšne kazni združljive s 
cilji te direktive, ne ogrožajo uporabe te 
direktive in v celoti spoštujejo temeljne 
pravice.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta direktiva državam članicam ne 
bi smela preprečevati, da bi določile 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni 
in kazenske sankcije, vključno z zaporno 
kaznijo, za kršitve pravil o migracijah, če 
so takšne kazni združljive s cilji te 
direktive, ne ogrožajo uporabe te direktive 
in v celoti spoštujejo temeljne pravice.

(30) Ta direktiva države članice 
spodbuja, naj določijo učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne kazni in kazenske 
sankcije, vključno z zaporno kaznijo, za 
kršitve pravil o migracijah, zlasti v zvezi z 
obsojenimi teroristi, storilci kaznivih 
dejanj s področja organiziranega 
kriminala in storilci hudih kaznivih 
dejanj, kot je posilstvo, če so takšne kazni 
združljive s cilji te direktive, ne ogrožajo 
uporabe te direktive in v celoti spoštujejo 
temeljne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ta direktiva državam članicam ne 
bi smela preprečevati, da bi določile 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni 
in kazenske sankcije, vključno z zaporno 
kaznijo, za kršitve pravil o migracijah, če 
so takšne kazni združljive s cilji te 
direktive, ne ogrožajo uporabe te direktive 
in v celoti spoštujejo temeljne pravice.

(30) Ta direktiva nima za države članice 
posledic, ki bi preprečile, da bi določile 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni 
in kazenske sankcije, vključno z denarno 
in zaporno kaznijo, za kršitve pravil o 
migracijah, če so takšne kazni združljive s 
cilji te direktive, ne ogrožajo uporabe te 
direktive in v celoti spoštujejo temeljne 
pravice.

Or. fr

Predlog spremembe 277
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(31) S pridržanimi državljani tretjih 
držav bi bilo treba ravnati humano in 
dostojanstveno, ob spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in v skladu z 
mednarodnim in nacionalnim pravom. Brez 
poseganja v prvo prijetje s strani organov 
pregona, ki ga ureja nacionalna 
zakonodaja, bi se moralo pridržanje 
praviloma izvajati v posebnih centrih za 
pridržanje.

(31) Z državljani tretjih držav bi bilo 
treba ravnati humano in dostojanstveno, ob 
spoštovanju njihovih temeljnih pravic in v 
skladu z mednarodnim in nacionalnim 
pravom. Brez poseganja v prvo prijetje s 
strani organov pregona, ki ga ureja 
nacionalna zakonodaja, bi morali biti 
državljani tretjih držav z neurejenim 
statusom praviloma nastanjeni v odprtih 
sprejemnih centrih, medtem ko države 
članice preučujejo možnost ureditve 
njihovega statusa na podlagi obstoječih 
vezi z državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 278
Maria Grapini

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) S pridržanimi državljani tretjih 
držav bi bilo treba ravnati humano in 
dostojanstveno, ob spoštovanju njihovih 
temeljnih pravic in v skladu z 
mednarodnim in nacionalnim pravom. Brez 
poseganja v prvo prijetje s strani organov 
pregona, ki ga ureja nacionalna 
zakonodaja, bi se moralo pridržanje 
praviloma izvajati v posebnih centrih za 
pridržanje.

(31) S pridržanimi državljani tretjih 
držav bi bilo treba ravnati enako humano 
in dostojanstveno v vseh državah članicah 
EU, ob spoštovanju njihovih temeljnih 
pravic in v skladu z mednarodnim in 
nacionalnim pravom. Brez poseganja v 
prvo prijetje s strani organov pregona, ki 
ga ureja nacionalna zakonodaja, bi se 
moralo pridržanje praviloma izvajati v 
posebnih centrih za pridržanje.

Or. ro

Predlog spremembe 279
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Otrokove pravice se uporabljajo 
tako za otroke brez spremstva in otoke, 
ločene od družine, kot za otroke v 
spremstvu družine. Države članice bi 
morale v primeru družin spoštovati in 
varovati pravice vsakega otroka v družini 
in njegovo pravico do zasebnega in 
družinskega življenja ter v celoti 
upoštevati tudi varnost otroka znotraj 
družine. Zagotovita naj se ustrezno 
varstvo in namestitev, ki otrokom in 
družinam omogočata, da živijo skupaj v 
skupnostih. Otrok se ne bi smelo ločiti od 
staršev. V skladu z načeloma enotnosti 
družine in največje koristi otroka bi bilo 
treba družine ohraniti skupaj, razen če je 
ogrožena varnost otroka. Otrok se ne bi 
nikoli smelo prisilno vračati. Otrokom in 
družinam se naj zagotovi dokumentacija, 
v kateri je navedeno, da so v tekočem 
postopku in ne bodo pridržani. Otrokom 
in staršem se naj zagotovi dostop do 
izobraževanja, zdravstvenega varstva in 
drugih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40. Tesno je povezan tudi s spremembami, ki so predlagane k členu 12 o vrnitvi in 
odstranitvi mladoletnikov ter k členu 20 o pridržanju mladoletnikov in njihovih družin.

Predlog spremembe 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Ker državljani tretjih držav, ki so 
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bili pridržani z namenom odstranitve, niso 
pridržani kot osumljenci kaznivih dejanj 
ali kot obsojeni storilci kaznivih dejanj, 
jih ne bi smeli nastaniti skupaj z 
navadnimi zaporniki. Ločitev od navadnih 
zapornikov se lahko zagotovi tudi tako, da 
se zadevni državljani tretjih držav

nastanijo v posebnih delih zaporov, ki se 
uporabljajo samo za ta namen.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen z uvodno izjavo (4) in omogoča poudarek na posebnem 
položaju državljanov tretjih držav, ki nimajo urejenega statusa. Prav tako je tesno povezan s 
členom 19(1).

Predlog spremembe 281
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31 a) Obveznost držav članic, da 
spoštujejo in varujejo pravice otrok in 
družin, lahko vključuje tudi možnost 
ponovne združitve otrok in njihovih 
staršev oziroma obratno v tretjih državah 
zunaj Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 282
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Imenovati bi bilo treba 
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neodvisnega in usposobljenega skrbnika s 
potrebnim strokovnim znanjem in 
končanim usposabljanjem za pomoč 
otrokom brez spremstva in otrokom, 
ločenim od družine, da se zagotovi 
popolno upoštevanje največje koristi 
otroka. Zato bi moral skrbnik sodelovati v 
postopku, da bi našel trajno rešitev, ki je v 
največjo korist otroka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40. Tesno je povezan tudi s spremembami, ki so predlagane k členu 12 o vrnitvi in 
odstranitvi mladoletnikov ter k členu 20 o pridržanju mladoletnikov in njihovih družin.

Predlog spremembe 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Brez poseganja v možnost držav 
članic, da ne uporabljajo te direktive za 
primere iz člena 2(2)(a), bi moral uporabi 
posameznega postopka na meji v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih] slediti specifičen postopek na 
meji za vrnitev nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav, katerih prošnje 
za mednarodno zaščito v okviru 
navedenega azilnega postopka na meji so 
bile zavrnjene, da se zagotovi neposredno 
dopolnjevanje med azilnim postopkom na 
meji in postopkom vračanja na meji ter se 
preprečijo vrzeli med njima. V takšnih 
primerih je treba določiti posebna pravila, 
ki zagotavljajo skladnost in sinergijo med 
obema postopkoma ter ohranjajo 
celovitost in učinkovitost celotnega 
procesa.

črtano

Or. it
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Predlog spremembe 284
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Brez poseganja v možnost držav 
članic, da ne uporabljajo te direktive za 
primere iz člena 2(2)(a), bi moral uporabi 
posameznega postopka na meji v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih] slediti specifičen postopek na 
meji za vrnitev nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav, katerih prošnje 
za mednarodno zaščito v okviru 
navedenega azilnega postopka na meji so 
bile zavrnjene, da se zagotovi neposredno 
dopolnjevanje med azilnim postopkom na 
meji in postopkom vračanja na meji ter se 
preprečijo vrzeli med njima. V takšnih 
primerih je treba določiti posebna pravila, 
ki zagotavljajo skladnost in sinergijo med 
obema postopkoma ter ohranjajo 
celovitost in učinkovitost celotnega 
procesa.

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Brez poseganja v možnost držav 
članic, da ne uporabljajo te direktive za 
primere iz člena 2(2)(a), bi moral uporabi 
posameznega postopka na meji v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih] slediti specifičen postopek na 

črtano
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meji za vrnitev nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav, katerih prošnje 
za mednarodno zaščito v okviru 
navedenega azilnega postopka na meji so 
bile zavrnjene, da se zagotovi neposredno 
dopolnjevanje med azilnim postopkom na 
meji in postopkom vračanja na meji ter se 
preprečijo vrzeli med njima. V takšnih 
primerih je treba določiti posebna pravila, 
ki zagotavljajo skladnost in sinergijo med 
obema postopkoma ter ohranjajo 
celovitost in učinkovitost celotnega 
procesa.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 22 tukaj ni možno ustrezno zakonsko urediti postopka na meji, 
kakor ga predlaga Komisija v tej prenovitvi, brez upoštevanja uredbe o azilnem postopku. 
Poleg tega predlagani postopek na meji predvideva omejene pravice in tveganja, ki ogrožajo 
dejanske varovalne ukrepe iz te direktive.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Brez poseganja v možnost držav 
članic, da ne uporabljajo te direktive za 
primere iz člena 2(2)(a), bi moral uporabi 
posameznega postopka na meji v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih] slediti specifičen postopek na 
meji za vrnitev nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav, katerih prošnje 
za mednarodno zaščito v okviru 
navedenega azilnega postopka na meji so 
bile zavrnjene, da se zagotovi neposredno 
dopolnjevanje med azilnim postopkom na 
meji in postopkom vračanja na meji ter se 
preprečijo vrzeli med njima. V takšnih 
primerih je treba določiti posebna pravila, 
ki zagotavljajo skladnost in sinergijo med 

črtano
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obema postopkoma ter ohranjajo 
celovitost in učinkovitost celotnega 
procesa.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je doslednost. Jasnost in skladnost sta najboljši način, da preprečimo kršitve 
človekovih pravic. Vzporedna ureditev iz člena 2(2)(a) je v nasprotju s tem. Poleg tega je ta 
predlog spremembe povezan s členom 22 in brez odločitve o tem vprašanju v uredbi o azilnih 
postopkih, ki kodificira vse določbe o postopku na meji in zlasti jamstva, je skoraj nemogoče 
spremeniti člen 22, ne da bi tvegali kršitve temeljnih pravic.

Predlog spremembe 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Brez poseganja v možnost držav 
članic, da ne uporabljajo te direktive za 
primere iz člena 2(2)(a), bi moral uporabi 
posameznega postopka na meji v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih] slediti specifičen postopek na 
meji za vrnitev nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav, katerih prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru navedenega 
azilnega postopka na meji so bile 
zavrnjene, da se zagotovi neposredno 
dopolnjevanje med azilnim postopkom na 
meji in postopkom vračanja na meji ter se 
preprečijo vrzeli med njima. V takšnih 
primerih je treba določiti posebna pravila, 
ki zagotavljajo skladnost in sinergijo med 
obema postopkoma ter ohranjajo celovitost 
in učinkovitost celotnega procesa.

(32) Brez poseganja v možnost držav 
članic, da ne uporabljajo te direktive za 
primere iz člena 2(2)(a), bi moral uporabi 
posameznega postopka na meji v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih] slediti specifičen postopek na 
meji za vrnitev nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav, katerih prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru navedenega 
azilnega postopka na meji so bile 
zavrnjene, da se zagotovi neposredno 
dopolnjevanje med azilnim postopkom na 
meji in postopkom vračanja na meji ter se 
preprečijo vrzeli med njima. V takšnih 
primerih je treba določiti posebna pravila, 
ki zagotavljajo skladnost in sinergijo med 
obema postopkoma ter ohranjajo celovitost 
in učinkovitost celotnega procesa. 
Državam članicam bi bilo treba 
omogočiti, da za izvajanje potrebnih 
dejavnosti v okviru postopka na meji 
koristijo ustrezna sredstva Unije.

Or. fr
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Predlog spremembe 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 
Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
moralo odobriti državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav 
članic v vseh fazah postopkov vračanja. V 
takšnih primerih bi morali državljani 
tretjih držav do svojega odhoda potno 
listino predati pristojnemu organu, da se 
prepreči pobeg.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 289
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 
Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
moralo odobriti državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav 
članic v vseh fazah postopkov vračanja. V 
takšnih primerih bi morali državljani 
tretjih držav do svojega odhoda potno 
listino predati pristojnemu organu, da se 
prepreči pobeg.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 
Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
moralo odobriti državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav 
članic v vseh fazah postopkov vračanja. V 
takšnih primerih bi morali državljani 
tretjih držav do svojega odhoda potno 
listino predati pristojnemu organu, da se 
prepreči pobeg.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 22 tukaj ni možno ustrezno zakonsko urediti postopka na meji, 
kakor ga predlaga Komisija v tej prenovitvi, brez upoštevanja uredbe o azilnem postopku. 
Poleg tega predlagani postopek na meji predvideva omejene pravice in tveganja, ki ogrožajo 
dejanske varovalne ukrepe iz te direktive.

Predlog spremembe 291
Charlie Weimers, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos)

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 
Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
moralo odobriti državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav članic 

(33) Obdobje za prostovoljni odhod bi 
se moralo odobriti državljanom tretjih 
držav, ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav članic 
v vseh fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
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v vseh fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

Or. en

Predlog spremembe 292
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 
Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
moralo odobriti državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav članic 
v vseh fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

(33) Obdobje za prostovoljni odhod se 
lahko v izrednih okoliščinah odobri 
državljanom tretjih držav, ki imajo 
veljavno potno listino in sodelujejo s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

Or. nl

Obrazložitev

Glede na popoln neuspeh sedanjih politik prostovoljne vrnitve bi morala biti prisilna vrnitev 
privzeta možnost.

Predlog spremembe 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji ta postopek ne bi 
smel omogočiti odobritve obdobja za 
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Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
moralo odobriti državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav članic 
v vseh fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

prostovoljni odhod. Toda obdobje za 
prostovoljni odhod se lahko odobri 
državljanom tretjih držav, ki imajo 
veljavno potno listino in sodelujejo s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

Or. fr

Predlog spremembe 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 
Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
moralo odobriti državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in 
sodelujejo s pristojnimi organi držav članic 
v vseh fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

(33) Za zagotovitev dejanske vrnitve v 
okviru postopka na meji se ne bi smelo 
odobriti obdobje za prostovoljni odhod. 
Toda obdobje za prostovoljni odhod bi se 
lahko odobrilo državljanom tretjih držav, 
ki imajo veljavno potno listino in v celoti 
sodelujejo s pristojnimi organi držav članic 
v vseh fazah postopkov vračanja. V takšnih 
primerih bi morali državljani tretjih držav 
do svojega odhoda potno listino predati 
pristojnemu organu, da se prepreči pobeg.

Or. en

Predlog spremembe 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za hitro obravnavo zadeve se 
odobri najdaljši dovoljeni rok za vložitev 
pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, ki sledi 

črtano
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odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v okviru 
postopka na meji, in ki je postala 
pravnomočna.

Or. it

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za hitro obravnavo zadeve se 
odobri najdaljši dovoljeni rok za vložitev 
pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, ki sledi 
odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v okviru 
postopka na meji, in ki je postala 
pravnomočna.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 22 tukaj ni možno ustrezno zakonsko urediti postopka na meji, 
kakor ga predlaga Komisija v tej prenovitvi, brez upoštevanja uredbe o azilnem postopku. 
Poleg tega predlagani postopek na meji predvideva omejene pravice in tveganja, ki ogrožajo 
dejanske varovalne ukrepe iz te direktive.

Predlog spremembe 297
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za hitro obravnavo zadeve se 
odobri najdaljši dovoljeni rok za vložitev 
pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, ki sledi 
odločitvi o zavrnitvi prošnje za 

črtano
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mednarodno zaščito, sprejeti v okviru 
postopka na meji, in ki je postala 
pravnomočna.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za hitro obravnavo zadeve se 
odobri najdaljši dovoljeni rok za vložitev 
pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, ki sledi 
odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v okviru 
postopka na meji, in ki je postala 
pravnomočna.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s črtanjem člena 22.

Predlog spremembe 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za hitro obravnavo zadeve se 
odobri najdaljši dovoljeni rok za vložitev 
pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, ki sledi 
odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v okviru 
postopka na meji, in ki je postala 
pravnomočna.

(34) Za hitro in učinkovito obravnavo 
zadeve se odobri najdaljši dovoljeni rok za 
vložitev pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, 
ki sledi odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v okviru 
postopka na meji, in ki je postala 
pravnomočna.

Or. fr
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Predlog spremembe 300
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za hitro obravnavo zadeve se 
odobri najdaljši dovoljeni rok za vložitev 
pritožbe zoper odločbo o vrnitvi, ki sledi 
odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v okviru 
postopka na meji, in ki je postala 
pravnomočna.

(34) Za hitro obravnavo zadeve se 
odobri najdaljši dovoljeni rok za vložitev 
pritožbe zoper odločbo o vrnitvi 
najkasneje skupaj z odločitvijo o zavrnitvi 
prošnje za mednarodno zaščito, sprejeto v 
okviru postopka na meji.

Or. nl

Obrazložitev

Zoper en sam upravni akt, ki obsega odločbo o vrnitvi in odločitev zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, bi morala ostati samo ena pritožba. Določitev, ali je odločba dokončna 
ali ne, je odveč in povzroča zmedo v postopku.

Predlog spremembe 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja, kadar so se 
okoliščine zadevnega državljana tretje 
države bistveno spremenile od sprejetja 
odločitve o zavrnitvi njegove prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru azilnega 
postopka na meji, ali če zoper odločitev o 
zavrnitvi njegove prošnje za mednarodno 
zaščito, sprejeto v okviru azilnega 
postopka na meji, ni bilo učinkovito 

črtano



AM\1214327SL.docx 111/342 PE658.738v01-00

SL

uveljavljeno nobeno pravno sredstvo.

Or. it

Predlog spremembe 302
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja, kadar so se 
okoliščine zadevnega državljana tretje 
države bistveno spremenile od sprejetja 
odločitve o zavrnitvi njegove prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru azilnega 
postopka na meji, ali če zoper odločitev o 
zavrnitvi njegove prošnje za mednarodno 
zaščito, sprejeto v okviru azilnega 
postopka na meji, ni bilo učinkovito 
uveljavljeno nobeno pravno sredstvo.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Kot je bilo že navedeno, morata biti odločba o vrnitvi in odločitev o zavrnitvi prošnje del 
istega upravnega akta. Zato so glavni preudarki iz te uvodne izjave odveč. Načelo nevračanja 
je bilo v tem besedilu že dovolj potrjeno.

Predlog spremembe 303
Nadine Morano

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, bi 

črtano
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morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja, kadar so se 
okoliščine zadevnega državljana tretje 
države bistveno spremenile od sprejetja 
odločitve o zavrnitvi njegove prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru azilnega 
postopka na meji, ali če zoper odločitev o 
zavrnitvi njegove prošnje za mednarodno 
zaščito, sprejeto v okviru azilnega 
postopka na meji, ni bilo učinkovito 
uveljavljeno nobeno pravno sredstvo.

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja, kadar so se 
okoliščine zadevnega državljana tretje 
države bistveno spremenile od sprejetja 
odločitve o zavrnitvi njegove prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru azilnega 
postopka na meji, ali če zoper odločitev o 
zavrnitvi njegove prošnje za mednarodno 
zaščito, sprejeto v okviru azilnega 
postopka na meji, ni bilo učinkovito 
uveljavljeno nobeno pravno sredstvo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s črtanjem člena 22.

Predlog spremembe 305
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Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja, kadar so se 
okoliščine zadevnega državljana tretje 
države bistveno spremenile od sprejetja 
odločitve o zavrnitvi njegove prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru azilnega 
postopka na meji, ali če zoper odločitev o 
zavrnitvi njegove prošnje za mednarodno 
zaščito, sprejeto v okviru azilnega 
postopka na meji, ni bilo učinkovito 
uveljavljeno nobeno pravno sredstvo.

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja, kadar so se 
okoliščine zadevnega državljana tretje 
države bistveno spremenile od sprejetja 
odločitve o zavrnitvi njegove prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru azilnega 
postopka na meji, ali če zoper odločitev o 
zavrnitvi njegove prošnje za mednarodno 
zaščito, sprejeto v okviru azilnega 
postopka na meji, ni bilo učinkovito 
uveljavljeno nobeno pravno sredstvo.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 22 tukaj ni možno ustrezno zakonsko urediti postopka na meji, 
kakor ga predlaga Komisija v tej prenovitvi, brez upoštevanja uredbe o azilnem postopku. 
Poleg tega predlagani postopek na meji predvideva omejene pravice in tveganja, ki ogrožajo 
dejanske varovalne ukrepe iz te direktive.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, bi 
morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek v primerih, kadar obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja, kadar so se 
okoliščine zadevnega državljana tretje 
države bistveno spremenile od sprejetja 
odločitve o zavrnitvi njegove prošnje za 
mednarodno zaščito v okviru azilnega 
postopka na meji, ali če zoper odločitev o 
zavrnitvi njegove prošnje za mednarodno 
zaščito, sprejeto v okviru azilnega 
postopka na meji, ni bilo učinkovito 
uveljavljeno nobeno pravno sredstvo.

(35) Pritožba zoper odločbo o vrnitvi, 
sprejeto v okviru postopka na meji, ne bi 
smela imeti samodejnega odložilnega 
učinka.

Or. fr

Predlog spremembe 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nujno in sorazmerno je zagotoviti, 
da je mogoče državljana tretje države, ki 
je bil že pridržan med obravnavo njegove 

črtano
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prošnje za mednarodno zaščito v okviru 
azilnega postopka na meji, zadržati v 
priporu, da se pripravi vrnitev in/ali izvede 
postopek odstranitve, potem ko je bila 
njegova prošnja zavrnjena. Za 
preprečitev, da se državljana tretje države 
samodejno izpusti iz pripora in se mu 
dovoli vstop na ozemlje države članice, 
kljub temu, da mu je bila zavrnjena 
pravica do prebivanja, je potrebno 
omejeno obdobje, da se poizkusi izvršiti 
odločbo o vrnitvi, izdano na meji. 
Zadevnega državljana tretje države se 
lahko zadrži v okviru postopka na meji za 
največ štiri mesece in toliko časa, kolikor 
trajajo postopki za ureditev odstranitve, ti 
pa se izvajajo skrbno. Obdobje pridržanja 
ne bi smelo posegati v druga obdobja 
pridržanja, določena v tej direktivi. Če ni 
bilo mogoče izvršiti vrnitve do konca 
prejšnjega obdobja, se lahko na podlagi 
druge določbe te direktive izda nadaljnje 
pridržanje državljana tretje države, in 
sicer za toliko časa, kot je določeno v 
navedeni določbi.

Or. it

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nujno in sorazmerno je zagotoviti, 
da je mogoče državljana tretje države, ki 
je bil že pridržan med obravnavo njegove 
prošnje za mednarodno zaščito v okviru 
azilnega postopka na meji, zadržati v 
priporu, da se pripravi vrnitev in/ali izvede 
postopek odstranitve, potem ko je bila 
njegova prošnja zavrnjena. Za 
preprečitev, da se državljana tretje države 
samodejno izpusti iz pripora in se mu 
dovoli vstop na ozemlje države članice, 

črtano
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kljub temu, da mu je bila zavrnjena 
pravica do prebivanja, je potrebno 
omejeno obdobje, da se poizkusi izvršiti 
odločbo o vrnitvi, izdano na meji. 
Zadevnega državljana tretje države se 
lahko zadrži v okviru postopka na meji za 
največ štiri mesece in toliko časa, kolikor 
trajajo postopki za ureditev odstranitve, ti 
pa se izvajajo skrbno. Obdobje pridržanja 
ne bi smelo posegati v druga obdobja 
pridržanja, določena v tej direktivi. Če ni 
bilo mogoče izvršiti vrnitve do konca 
prejšnjega obdobja, se lahko na podlagi 
druge določbe te direktive izda nadaljnje 
pridržanje državljana tretje države, in 
sicer za toliko časa, kot je določeno v 
navedeni določbi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s črtanjem člena 22.

Predlog spremembe 310
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nujno in sorazmerno je zagotoviti, 
da je mogoče državljana tretje države, ki 
je bil že pridržan med obravnavo njegove 
prošnje za mednarodno zaščito v okviru 
azilnega postopka na meji, zadržati v 
priporu, da se pripravi vrnitev in/ali izvede 
postopek odstranitve, potem ko je bila 
njegova prošnja zavrnjena. Za 
preprečitev, da se državljana tretje države 
samodejno izpusti iz pripora in se mu 
dovoli vstop na ozemlje države članice, 
kljub temu, da mu je bila zavrnjena 
pravica do prebivanja, je potrebno 
omejeno obdobje, da se poizkusi izvršiti 
odločbo o vrnitvi, izdano na meji. 

črtano
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Zadevnega državljana tretje države se 
lahko zadrži v okviru postopka na meji za 
največ štiri mesece in toliko časa, kolikor 
trajajo postopki za ureditev odstranitve, ti 
pa se izvajajo skrbno. Obdobje pridržanja 
ne bi smelo posegati v druga obdobja 
pridržanja, določena v tej direktivi. Če ni 
bilo mogoče izvršiti vrnitve do konca 
prejšnjega obdobja, se lahko na podlagi 
druge določbe te direktive izda nadaljnje 
pridržanje državljana tretje države, in 
sicer za toliko časa, kot je določeno v 
navedeni določbi.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Nujno in sorazmerno je zagotoviti, 
da je mogoče državljana tretje države, ki 
je bil že pridržan med obravnavo njegove 
prošnje za mednarodno zaščito v okviru 
azilnega postopka na meji, zadržati v 
priporu, da se pripravi vrnitev in/ali izvede 
postopek odstranitve, potem ko je bila 
njegova prošnja zavrnjena. Za 
preprečitev, da se državljana tretje države 
samodejno izpusti iz pripora in se mu 
dovoli vstop na ozemlje države članice, 
kljub temu, da mu je bila zavrnjena 
pravica do prebivanja, je potrebno 
omejeno obdobje, da se poizkusi izvršiti 
odločbo o vrnitvi, izdano na meji. 
Zadevnega državljana tretje države se 
lahko zadrži v okviru postopka na meji za 
največ štiri mesece in toliko časa, kolikor 
trajajo postopki za ureditev odstranitve, ti 
pa se izvajajo skrbno. Obdobje pridržanja 
ne bi smelo posegati v druga obdobja 
pridržanja, določena v tej direktivi. Če ni 

črtano
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bilo mogoče izvršiti vrnitve do konca 
prejšnjega obdobja, se lahko na podlagi 
druge določbe te direktive izda nadaljnje 
pridržanje državljana tretje države, in 
sicer za toliko časa, kot je določeno v 
navedeni določbi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s črtanjem člena 22 tukaj ni možno ustrezno zakonsko urediti postopka na meji, 
kakor ga predlaga Komisija v tej prenovitvi, brez upoštevanja uredbe o azilnem postopku. 
Poleg tega predlagani postopek na meji predvideva omejene pravice in tveganja, ki ogrožajo 
dejanske varovalne ukrepe iz te direktive.

Predlog spremembe 312
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Države članice bi morale imeti 
hiter dostop do informacij o odločbah o 
vrnitvi in prepovedih vstopa, ki so jih 
izdale druge države članice. Takšen 
dostop bi moral potekati v skladu z 
Uredbo (EU) .../...14 [uredba o uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
za vračanje nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav] in Uredbo (ES) 
št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta15, tudi za omogočitev medsebojnega 
priznavanja teh odločb med pristojnimi 
organi na podlagi Direktive Sveta 
2001/40/ES16 in Odločbe Sveta 
2004/191/ES17.

črtano

_________________
14 [Uredba o uporabi schengenskega 
informacijskega sistema za vračanje 
nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav] (UL L ...).
15 Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
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20. decembra 2006 o vzpostavitvi, 
delovanju in uporabi druge generacije 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).
16 Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 
28. maja 2001 o medsebojnem 
priznavanju odločb o izgonu državljanov 
tretjih držav (UL L 149, 2.6.2001, str. 34).
17 Direktiva Sveta 2001/40/ES z dne 
28. maja 2001 o medsebojnem 
priznavanju odločb o izgonu državljanov 
tretjih držav (UL L 149, 2.6.2001, str. 34) 
in Odločba Sveta 2004/191/ES z dne 
23. februarja 2004 o določitvi meril in 
praktičnih rešitev za izravnavo finančnih 
neskladij, ki so posledica uporabe 
Direktive 2001/40/ES o medsebojnem 
priznavanju odločb o izgonu državljanov 
tretjih držav (UL L 60, 27.2.2004, str. 55).

Or. en

Predlog spremembe 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Vzajemno priznavanje odločb o 
vrnitvi lahko prispeva k učinkovitejšemu 
izvajanju vrnitev. Države članice bi 
morale zato izkoristiti vse razpoložljive 
načine sodelovanja in izmenjave 
informacij. Komisija bi morala oceniti 
pravne akte Unije o vračanju zaradi 
enotnejšega in bolj usklajenega izvajanja 
odločb o vrnitvi in zmanjšanja upravnega 
bremena za nacionalne organe, zlasti z 
vzajemnim priznavanjem odločb o vrnitvi, 
ter bi morala razmisliti o predložitvi 
zadevnega zakonodajnega predloga. 

Or. fr
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Predlog spremembe 314
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Vzpostavitev sistemov upravljanja 
vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja. Vsak 
nacionalni sistem bi moral zagotavljati 
pravočasne informacije o istovetnosti in 
pravnem položaju državljana tretje države, 
ki so relevantne za spremljanje 
posameznih primerov in nadaljnje 
ukrepanje v zvezi z njimi. Da bi bili takšni 
nacionalni sistemi vračanja učinkoviti in 
bi se znatno zmanjšalo upravno breme, bi 
morali biti povezani s schengenskim 
informacijskim sistemom, kar bi olajšalo 
in pospešilo vnašanje informacij v zvezi z 
vrnitvami, ter s centralnim sistemom, ki 
ga bo vzpostavila Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o evropski mejni in 
obalni straži].

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Vzpostavitev sistemov upravljanja 
vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja. Vsak 
nacionalni sistem bi moral zagotavljati 
pravočasne informacije o istovetnosti in 
pravnem položaju državljana tretje države, 

(38) Vzpostavitev sistemov upravljanja 
vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja. Vsak 
nacionalni sistem bi moral zagotavljati 
pravočasne informacije o istovetnosti in 
pravnem položaju državljana tretje države, 
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ki so relevantne za spremljanje posameznih 
primerov in nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
njimi. Da bi bili takšni nacionalni sistemi 
vračanja učinkoviti in bi se znatno 
zmanjšalo upravno breme, bi morali biti 
povezani s schengenskim informacijskim 
sistemom, kar bi olajšalo in pospešilo 
vnašanje informacij v zvezi z vrnitvami, ter 
s centralnim sistemom, ki ga bo 
vzpostavila Evropska agencija za mejno in 
obalno stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži].

ki so relevantne za spremljanje posameznih 
primerov in nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
njimi. Da bi bili takšni nacionalni sistemi 
vračanja učinkoviti in bi se znatno 
zmanjšalo upravno breme, bi morali biti 
povezani s schengenskim informacijskim 
sistemom, sistemom Eurodac in vsemi 
podatkovnimi bazami, ki služijo za 
identifikacijo državljanov tretjih držav, kar 
bi olajšalo in pospešilo vnašanje informacij 
v zvezi z vrnitvami, ter s centralnim 
sistemom, ki ga bo vzpostavila Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo v skladu 
z Uredbo (EU) .../... [uredba o evropski 
mejni in obalni straži].

Or. fr

Predlog spremembe 316
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Vzpostavitev sistemov upravljanja 
vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja. Vsak 
nacionalni sistem bi moral zagotavljati 
pravočasne informacije o istovetnosti in 
pravnem položaju državljana tretje države, 
ki so relevantne za spremljanje posameznih 
primerov in nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
njimi. Da bi bili takšni nacionalni sistemi 
vračanja učinkoviti in bi se znatno 
zmanjšalo upravno breme, bi morali biti 
povezani s schengenskim informacijskim 
sistemom, kar bi olajšalo in pospešilo 
vnašanje informacij v zvezi z vrnitvami, ter 
s centralnim sistemom, ki ga bo 
vzpostavila Evropska agencija za mejno in 
obalno stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži].

(38) Vzpostavitev sistemov upravljanja 
vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja. Vsak 
nacionalni sistem bi moral zagotavljati 
pravočasne informacije o istovetnosti in 
pravnem položaju državljana tretje države, 
ki so relevantne za spremljanje posameznih 
primerov in nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
njimi. Da bi bili takšni nacionalni sistemi 
vračanja učinkoviti in bi se znatno 
zmanjšalo upravno breme, bi morali biti 
povezani s schengenskim informacijskim 
sistemom, kar bi olajšalo in pospešilo 
vnašanje informacij v zvezi z vrnitvami, 
centralnim sistemom, ki ga bo vzpostavila 
Evropska agencija za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži], 
ter drugimi ustreznimi centralnimi 
informacijskimi sistemi.
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Or. en

Predlog spremembe 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Vzpostavitev sistemov upravljanja 
vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja. Vsak 
nacionalni sistem bi moral zagotavljati 
pravočasne informacije o istovetnosti in 
pravnem položaju državljana tretje države, 
ki so relevantne za spremljanje posameznih 
primerov in nadaljnje ukrepanje v zvezi z 
njimi. Da bi bili takšni nacionalni sistemi 
vračanja učinkoviti in bi se znatno 
zmanjšalo upravno breme, bi morali biti 
povezani s schengenskim informacijskim 
sistemom, kar bi olajšalo in pospešilo 
vnašanje informacij v zvezi z vrnitvami, ter 
s centralnim sistemom, ki ga bo 
vzpostavila Evropska agencija za mejno in 
obalno stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži].

(38) Vzpostavitev sistemov upravljanja 
vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja. Vsak 
nacionalni sistem bi moral zagotavljati 
pravočasne informacije o istovetnosti in 
pravnem položaju državljana tretje države, 
ki so relevantne in izčrpne za spremljanje 
posameznih primerov in nadaljnje 
ukrepanje v zvezi z njimi. Da bi bili takšni 
nacionalni sistemi vračanja učinkoviti in bi 
se znatno zmanjšalo upravno breme, bi 
morali biti povezani s schengenskim 
informacijskim sistemom, kar bi olajšalo in 
pospešilo vnašanje informacij v zvezi z 
vrnitvami, ter s centralnim sistemom, ki ga 
bo vzpostavila Evropska agencija za mejno 
in obalno stražo v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o evropski mejni in obalni 
straži].

Or. fr

Predlog spremembe 318
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Kadar se na podlagi ocene 
največje koristi ugotovi, da bi bila vrnitev 
v največjo korist otroka, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sprejmejo posebni 
varovalni ukrepi za otroke, ločene od 
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družine, in otroke brez spremstva, ki se 
vračajo v tretjo državo. Kadar se najde 
družina, bi morale države članice 
zagotoviti, da akterji za zaščito otrok z 
ustreznim upravljanjem primerov 
ugotovijo, ali je združitev družine v 
največjo korist otroka in ali je družina 
pripravljena in sposobna sprejeti otroka 
ter zagotoviti ustrezno takojšnje varstvo, 
ter upoštevajo mnenje otroka in družine o 
združitvi. Iskanje družin bi morali izvajati 
samo usposobljeni akterji na podlagi 
ocene največje koristi, da se zagotovi, da 
ponovna vzpostavitev stika ni v nasprotju 
z največjo koristjo otroka. Kadar iskanje 
ni uspešno ali je ugotovljeno, da združitev 
družine ni v največji koristi otroka, se 
vrnitev ne izvede.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih izjav 28 in 40. Ta 
predlog spremembe je tudi tesno povezan s predlogi sprememb členov 12 in 20.

Predlog spremembe 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38 a) Zakonodaja EU na področju 
varstva podatkov velja za vsako obdelavo 
osebnih podatkov v sistemih držav članic 
za upravljanje vračanja, vključno s 
sporočanjem teh podatkov v centralni 
sistem, ki ga upravlja Evropska agencija 
za mejno in obalno stražo. Sistemi za 
upravljanje vračanja morajo spoštovati 
načela zakonitosti, pravičnosti in 
preglednosti, omejitve namena, 
najmanjšega obsega podatkov, 
natančnosti, omejitve hrambe, celovitosti 
in zaupnosti ter odgovornosti upravljavca 
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podatkov. Nacionalni sistemi za 
upravljanje vračanja ne bi smeli 
vključevati informacij, pridobljenih med 
osebnim razgovorom, izvedenim na 
podlagi člena 15 Direktive 2013/32/EU 
(direktiva o azilnih postopkih).

Or. en

Obrazložitev

Sistemi za upravljanje vračanja morajo spoštovati veljavno evropsko ureditev varstva 
podatkov. Ta predlog spremembe je povezan s členom 14.

Predlog spremembe 320
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Sodelovanje med institucijami na 
vseh ravneh postopka vračanja ter 
izmenjava in spodbujanje najboljših praks, 
med drugim z upoštevanjem in rednim 
posodabljanjem priročnika o vračanju s 
spremembami pravnih določb in politik, bi 
moralo spremljati izvajanje te direktive ter 
zagotavljati evropsko dodano vrednost.

(39) Sodelovanje med suverenimi 
državami članicami, sodelovanje med 
institucijami na vseh ravneh postopka 
vračanja ter izmenjava in spodbujanje 
najboljših praks, med drugim z 
upoštevanjem in rednim posodabljanjem 
priročnika o vračanju s spremembami 
pravnih določb in politik, bi moralo 
spremljati izvajanje te direktive ter 
zagotavljati evropsko dodano vrednost.

Or. nl

Predlog spremembe 321
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
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učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži]. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori vračanju – in 
po potrebi ponovnemu vključevanju – 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav.

učinkovito izvajanje te direktive v skladu s 
temeljnimi pravicami. Države članice bi 
morale kar najbolje uporabiti razpoložljive 
finančne instrumente, programe in projekte 
Unije na področju vračanja, zlasti v skladu 
z Uredbo (EU) .../... [uredba o vzpostavitvi 
Sklada za azil in migracije]. Takšna 
podpora bi morala biti namenjena zlasti 
vzpostavitvi ustreznih programov za 
upravljanje primerov, zaščite oseb v 
ranljivem položaju, vključno z ukrepi za 
zagotavljanje učinkovite zaščite otrok pri 
migracijah ter nosečnic in žrtev 
nedovoljene trgovine z ljudmi, 
zagotavljanja informacij, pravne pomoči 
in razlage, razvoja in izvajanja 
učinkovitih alternativ pridržanju, ki ne 
vključujejo pridržanja in temeljijo na 
sodelovanju, neodvisnih sistemov za 
spremljanje prisilnega vračanja in 
oblikovanju programov za zagotavljanje 
logistične, finančne in druge materialne 
pomoči oziroma stvarne pomoči, 
namenjenih podpori vračanju – in 
ponovnemu vključevanju – nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 
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Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži]. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori vračanju – in 
po potrebi ponovnemu vključevanju – 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav.

Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži]. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori vračanju in 
ponovnemu vključevanju ter spremljanju 
po vrnitvi nedovoljeno prebivajočih 
državljanov tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži]. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori vračanju – in 
po potrebi ponovnemu vključevanju – 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav.

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži]. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori trajni vrnitvi 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav.

Or. fr
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Predlog spremembe 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži]. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori vračanju – in 
po potrebi ponovnemu vključevanju – 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav.

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o evropski mejni in obalni straži]. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori vračanju in 
ponovnemu vključevanju nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 325
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 41
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Ker cilja te direktive, in sicer 
določitve skupnih pravil o vračanju, 
odstranitvi, uporabi prisilnih ukrepov, 
pridržanju in prepovedi vstopa, države 
članice same ne morejo zadovoljivo doseči 
in ker ta cilj zaradi njegovega obsega in 
učinkov lažje doseže Unija , lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji . V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena, ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja.

(41) Ker cilja te direktive, in sicer 
določitve pravil o vračanju in odstranitvi, 
ki temeljijo na pravicah, vse države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker 
ta cilj zaradi njegovega obsega in učinkov 
lažje doseže Unija, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 
potrebno in sorazmerno za doseganje 
navedenega cilja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne izjave 4.

Predlog spremembe 326
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Države članice bi morale izvajati to 
direktivo brez diskriminacije glede na 
spol, raso, barvo, etnično ali družbeno 
poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero 
ali prepričanje, politično ali drugo 
mnenje, pripadnost narodni manjšini, 
imetje, rod, prizadetost, starost ali spolno 
usmerjenost.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Zlasti velja, da bi morala zadevna država članica pri obravnavi prošnje za azil upoštevati vse 
posebne dejavnike v zvezi s posameznikom, ki bi lahko bili razlog za preganjanje v izvorni 
državi. Zato se od držav članic ne more zahtevati, naj ne upoštevajo osebnih značilnosti. 
Prepoved diskriminacije izhaja iz mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in se je tukaj 
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ne bi smelo ponavljati.

Predlog spremembe 327
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) V skladu s Konvencijo Združenih 
narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 
bi morale države članice pri izvajanju te 
direktive največjo pozornost posvečati 
„največjim koristim otroka“. V skladu z 
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin bi moralo 
biti spoštovanje družinskega življenja 
najpomembnejše vodilo držav članic pri 
izvajanju te direktive.

(43) V skladu s Konvencijo OZN o 
otrokovih pravicah iz leta 1989 bi morale 
države članice pri izvajanju te direktive 
največjo pozornost posvečati „največjim 
koristim otroka“. V skladu z Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin bi moralo biti 
spoštovanje družinskega življenja 
najpomembnejše vodilo držav članic pri 
izvajanju te direktive. Vendar se teh pravic 
ne bi smelo zlorabljati, da bi zaobšli azilni 
sistem ali ga oslabili.

Or. nl

Obrazložitev

Družine mladoletnike izkoriščajo, da izsilijo drugo prošnjo za azil za družino na podlagi 
pravice do družinskega življenja. Zaradi tega sistema so mladoletniki na milost in nemilost 
izpostavljeni vsem nevarnostim tega potovanja. Strogo izvajanje pravice do azila je torej tudi 
v interesu otrok, ki niso več ogroženi zaradi svojih staršev. Ta predlog spremembe je povezan 
z uvodno izjavo 3 o potrebi po učinkoviti vrnitvi in uvodno izjavo 4 o suverenosti držav članic.

Predlog spremembe 328
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Uporaba te direktive ne posega v 
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske 
konvencije z dne 28. julija 1951, ki se 
nanaša na status beguncev, kakor je bila 
spremenjena z Newyorškim protokolom z 

(44) Uporaba te direktive ne posega v 
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske 
konvencije z dne 28. julija 1951, ki se 
nanaša na status beguncev, kakor je bila 
spremenjena z Newyorškim protokolom z 
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dne 31. januarja 1967. dne 31. januarja 1967, iz Konvencije 
Združenih narodov o statusu oseb brez 
državljanstva iz leta 1954 ter iz 
Konvencije Združenih narodov o 
otrokovih pravicah iz leta 1989 in 
Konvencije proti mučenju in drugim 
krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Uporaba te direktive ne posega v 
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske 
konvencije z dne 28. julija 1951, ki se 
nanaša na status beguncev, kakor je bila 
spremenjena z Newyorškim protokolom z 
dne 31. januarja 1967.

(44) Uporaba te direktive ne posega v 
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske 
konvencije z dne 28. julija 1951, ki se 
nanaša na status beguncev.

Or. fr

Obrazložitev

Newyorški protokol z dne 31. januarja 1967, zlasti člen 1(2), razširja opredelitev statusa 
begunca na popolnoma nesorazmerno število oseb. Za obnovo azilne politike in politike 
vračanja Evropske unije, da bi jo prilagodili sedanjim in prihodnjim izzivom, ga je treba 
ponovno pregledati.

Predlog spremembe 330
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
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Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Ta direktiva spoštuje temeljne 
pravice in upošteva načela, zlasti načela 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

(45) Ta direktiva spoštuje temeljne 
pravice in upošteva načela, zlasti načela 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah in Evropske konvencije o 
človekovih pravicah.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 331
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
državljanov tretjih držav, ki ne 
izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev 
za vstop, bivanje ali prebivanje v državah 
članicah, v skladu s to direktivo je bistven 
sestavni del celovitih prizadevanj za boj 
proti nedovoljeni migraciji in predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev (46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
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državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 
celovitih prizadevanj za boj proti 
nedovoljeni migraciji in predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 
celovitih prizadevanj za boj proti 
nedovoljeni migraciji in predstavlja 
pomemben dejavnik globalnega pristopa 
do migracij, ki bo združeval učinkovitejši 
nadzor zunanjih meja Unije, okrepitev 
zunanjega delovanja in notranjo 
razsežnost.

Or. it

Predlog spremembe 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 
celovitih prizadevanj za boj proti 
nedovoljeni migraciji in predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

(46) Učinkovito in dostojanstveno 
izvajanje vrnitev državljanov tretjih držav, 
ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več 
pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v 
državah članicah, v skladu s to direktivo je 
eden od sestavnih delov evropske 
migracijske politike.

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
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ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 
celovitih prizadevanj za boj proti 
nedovoljeni migraciji in predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 
celovitih prizadevanj za boj proti 
nedovoljeni migraciji, ki temeljijo na 
načelu odvračanja, in predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

Or. fr

Predlog spremembe 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 
celovitih prizadevanj za boj proti 
nedovoljeni migraciji in predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 
migracijske politike Unije in boja proti 
nezakoniti migraciji. Predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

Or. fr

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 
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ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18 ali člena 36 Direktive (EU) 
2016/68019, pri čemer te tretje države 
pogosto ne sklenejo ali ne nameravajo 
skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z 
Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih 
zaščitnih ukrepov v smislu člena 46 
Uredbe (EU) 2016/679 ali v smislu 
nacionalnih določb za prenos člena 37 
Direktive (EU) 2016/680. Kljub obsežnim 
prizadevanjem Unije za sodelovanje z 
glavnimi državami izvora nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, za 
katere velja obveznost vrnitve, ni vedno 
mogoče zagotoviti, da takšne tretje države 
sistematično izpolnjujejo obveznost na 
podlagi mednarodnega prava za ponovni 
sprejem njihovih lastnih državljanov. S 
sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih 
sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali 
države članice in ki zagotavljajo ustrezne 
zaščitne ukrepe za prenos podatkov v tretje 
države v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 
2016/679 ali v skladu z nacionalnimi 
določbami za prenos člena 36 Direktive 
(EU) 2016/680, je zajeto omejeno število 
takšnih tretjih držav. Kadar takih 
sporazumov ni, bi morali za namene 
izvajanja operacij Unije glede vrnitev 
osebne podatke prenašati pristojni organi 
držav članic, in sicer v skladu s pogoji iz 
člena 49(1)(d) Uredbe (EU) 2016/679 ali 
iz nacionalnih določb za prenos člena 38 
Direktive (EU) 2016/680.

ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18 in pogosto te tretje države ne 
sklenejo sporazuma o ponovnem sprejemu 
z Unijo oziroma kako drugače ne 
zagotovijo ustreznih zaščitnih ukrepov v 
smislu člena 46 Uredbe (EU) 2016/679. S 
sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih 
sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali 
države članice in ki zagotavljajo ustrezne 
zaščitne ukrepe za prenos podatkov v tretje 
države v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 
2016/679, je zajeto omejeno število takšnih 
tretjih držav. Kadar takih sporazumov ni, 
osebnih podatkov ne bi smeli prenašati 
organom tretjih držav.

_________________ _________________
18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

19 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
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obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 
4.5.2016, str. 89).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje parlamentarnega nadzora bi moralo sodelovanje s tretjimi državami 
temeljiti samo na uradnih in formalnih sporazumih. Ta predlog spremembe je povezan s 
členom 3.

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 
ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18 ali člena 36 Direktive (EU) 
2016/68019, pri čemer te tretje države 
pogosto ne sklenejo ali ne nameravajo 
skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z 
Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih 
zaščitnih ukrepov v smislu člena 46 
Uredbe (EU) 2016/679 ali v smislu 
nacionalnih določb za prenos člena 37 
Direktive (EU) 2016/680. Kljub obsežnim 
prizadevanjem Unije za sodelovanje z 
glavnimi državami izvora nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, za 
katere velja obveznost vrnitve, ni vedno 
mogoče zagotoviti, da takšne tretje države 
sistematično izpolnjujejo obveznost na 

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 
ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18 ali člena 36 Direktive (EU) 
2016/68019, pri čemer te tretje države 
pogosto ne sklenejo ali ne nameravajo 
skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z 
Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih 
zaščitnih ukrepov v smislu člena 46 
Uredbe (EU) 2016/679 ali v smislu 
nacionalnih določb za prenos člena 37 
Direktive (EU) 2016/680. Unija bi morala 
torej sodelovati z glavnimi državami izvora 
nedovoljeno prebivajočih državljanov 
tretjih držav, za katere velja obveznost 
vrnitve, in zagotoviti, da te tretje države 
sistematično izpolnjujejo obveznost na 
podlagi mednarodnega prava za ponovni 
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podlagi mednarodnega prava za ponovni 
sprejem njihovih lastnih državljanov. S 
sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih 
sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali 
države članice in ki zagotavljajo ustrezne 
zaščitne ukrepe za prenos podatkov v tretje 
države v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 
2016/679 ali v skladu z nacionalnimi 
določbami za prenos člena 36 Direktive 
(EU) 2016/680, je zajeto omejeno število 
takšnih tretjih držav. Kadar takih 
sporazumov ni, bi morali za namene 
izvajanja operacij Unije glede vrnitev 
osebne podatke prenašati pristojni organi 
držav članic, in sicer v skladu s pogoji iz 
člena 49(1)(d) Uredbe (EU) 2016/679 ali 
iz nacionalnih določb za prenos člena 38 
Direktive (EU) 2016/680.

sprejem svojih državljanov. Zato bi se 
morala Unija pogajati in skleniti 
sporazume o ponovnem sprejemu, ki 
zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za 
prenos podatkov v tretje države v skladu s 
členom 46 Uredbe (EU) 2016/679 ali v 
skladu z nacionalnimi določbami za prenos 
člena 36 Direktive (EU) 2016/680.

_________________ _________________
18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

19 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 
4.5.2016, str. 89).

19 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 
4.5.2016, str. 89).

Or. en

Predlog spremembe 338
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 47
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 
ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18 ali člena 36 Direktive (EU) 
2016/68019, pri čemer te tretje države 
pogosto ne sklenejo ali ne nameravajo 
skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu 
z Unijo oziroma drugače zagotoviti 
ustreznih zaščitnih ukrepov v smislu 
člena 46 Uredbe (EU) 2016/679 ali v 
smislu nacionalnih določb za prenos 
člena 37 Direktive (EU) 2016/680. Kljub 
obsežnim prizadevanjem Unije za 
sodelovanje z glavnimi državami izvora 
nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav, za katere velja obveznost 
vrnitve, ni vedno mogoče zagotoviti, da 
takšne tretje države sistematično 
izpolnjujejo obveznost na podlagi 
mednarodnega prava za ponovni sprejem 
njihovih lastnih državljanov. S sporazumi 
o ponovnem sprejemu, ki so jih sklenile ali 
o katerih se pogajajo Unija ali države 
članice in ki zagotavljajo ustrezne zaščitne 
ukrepe za prenos podatkov v tretje države v 
skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2016/679 
ali v skladu z nacionalnimi določbami za 
prenos člena 36 Direktive (EU) 2016/680, 
je zajeto omejeno število takšnih tretjih 
držav. Kadar takih sporazumov ni, bi 
morali za namene izvajanja operacij Unije 
glede vrnitev osebne podatke prenašati 
pristojni organi držav članic, in sicer v 
skladu s pogoji iz člena 49(1)(d) Uredbe 
(EU) 2016/679 ali iz nacionalnih določb 
za prenos člena 38 Direktive (EU) 
2016/680.

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, bi morali obdelavo osebnih 
podatkov, izvajati v skladu s členom 8 
Listine o temeljnih pravicah in z Uredbo 
(EU) 2016/679, zlasti s členom 9(2)(g), da 
zagotovijo ustrezno izvajanje postopkov 
vračanja in uspešno izvrševanje odločb o 
vrnitvi. Posebej bi morali paziti, da 
zagotovijo sorazmernost ter ustrezne in 
posebne ukrepe za varovanje temeljnih 
pravic in interesov posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki; 
Države članice naj ne bi navezovale stikov 
z državo izvora prosilca za azil, dokler ni 
sprejeta pravnomočna odločitev o prošnji 
za mednarodno zaščito. Za tretje države 
vrnitve Komisija ne sprejema pogosto 
sklepov o ustreznosti na podlagi člena 45 
Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta18 in pogosto te tretje 
države ne sklenejo sporazuma o 
ponovnem sprejemu z Unijo oziroma kako 
drugače ne zagotovijo ustreznih zaščitnih 
ukrepov v smislu člena 46 Uredbe (EU) 
2016/679. Sporazumi o ponovnem 
sprejemu, ki so jih sklenile ali o katerih se 
pogajajo Unija ali države članice in ki 
zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe za 
prenos podatkov v tretje države v skladu s 
členom 46 Uredbe (EU) 2016/679, bi 
morali vključevati zavezujoča in izvršljiva 
zagotovila o varstvu podatkov s strani teh 
tretjih držav. Kadar takih sporazumov ni, 
pristojni organi držav članic osebnih 
podatkov ne bi smeli prenašati organom 
tretjih držav.

_________________ _________________
18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 

18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
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varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

19 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 
4.5.2016, str. 89).

Or. en

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

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 
ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18 ali člena 36 Direktive (EU) 
2016/68019, pri čemer te tretje države 
pogosto ne sklenejo ali ne nameravajo 
skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z 
Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih 
zaščitnih ukrepov v smislu člena 46 
Uredbe (EU) 2016/679 ali v smislu 
nacionalnih določb za prenos člena 37 
Direktive (EU) 2016/680. Kljub obsežnim 
prizadevanjem Unije za sodelovanje z 

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 
ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18 ali člena 36 Direktive (EU) 
2016/68019, pri čemer te tretje države 
pogosto ne sklenejo ali ne nameravajo 
skleniti sporazuma o ponovnem sprejemu z 
Unijo oziroma drugače zagotoviti ustreznih 
zaščitnih ukrepov v smislu člena 46 
Uredbe (EU) 2016/679 ali v smislu 
nacionalnih določb za prenos člena 37 
Direktive (EU) 2016/680. Kljub obsežnim 
prizadevanjem Unije za sodelovanje z 
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glavnimi državami izvora nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, za 
katere velja obveznost vrnitve, ni vedno 
mogoče zagotoviti, da takšne tretje države 
sistematično izpolnjujejo obveznost na 
podlagi mednarodnega prava za ponovni 
sprejem njihovih lastnih državljanov. S 
sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih 
sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali 
države članice in ki zagotavljajo ustrezne 
zaščitne ukrepe za prenos podatkov v tretje 
države v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 
2016/679 ali v skladu z nacionalnimi 
določbami za prenos člena 36 Direktive 
(EU) 2016/680, je zajeto omejeno število 
takšnih tretjih držav. Kadar takih 
sporazumov ni, bi morali za namene 
izvajanja operacij Unije glede vrnitev 
osebne podatke prenašati pristojni organi 
držav članic, in sicer v skladu s pogoji iz 
člena 49(1)(d) Uredbe (EU) 2016/679 ali iz 
nacionalnih določb za prenos člena 38 
Direktive (EU) 2016/680.

glavnimi državami izvora nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, za 
katere velja obveznost vrnitve, ni vedno 
mogoče zagotoviti, da takšne tretje države 
sistematično izpolnjujejo obveznost na 
podlagi mednarodnega prava za ponovni 
sprejem njihovih lastnih državljanov. Za 
njihovo spodbujanje k temu bi bilo treba 
izvajati politike diplomatskega in 
gospodarskega pritiska. S sporazumi o 
ponovnem sprejemu, ki so jih sklenile ali o 
katerih se pogajajo Unija ali države članice 
in ki zagotavljajo ustrezne zaščitne ukrepe 
za prenos podatkov v tretje države v skladu 
s členom 46 Uredbe (EU) 2016/679 ali v 
skladu z nacionalnimi določbami za prenos 
člena 36 Direktive (EU) 2016/680, je 
zajeto omejeno število takšnih tretjih 
držav. Kadar takih sporazumov ni, bi 
morali za namene izvajanja operacij Unije 
glede vrnitev osebne podatke prenašati 
pristojni organi držav članic, in sicer v 
skladu s pogoji iz člena 49(1)(d) Uredbe 
(EU) 2016/679 ali iz nacionalnih določb za 
prenos člena 38 Direktive (EU) 2016/680.

_________________ _________________
18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

18 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

19 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

19 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo 
za namene preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ 
(UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Or. fr
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Predlog spremembe 340
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Obveznost prenosa te direktive v 
nacionalno pravo bi morala biti omejena 
na tiste določbe, ki predstavljajo vsebinsko 
spremembo v primerjavi s predhodno 
direktivo. Obveznost prenosa 
nespremenjenih določb izhaja iz 
predhodne direktive.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 341
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupne standarde in 
postopke, ki se uporabljajo v državah 
članicah za vračanje nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, v 
skladu s temeljnimi pravicami kot 
splošnimi načeli prava Unije in 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice.

Ta direktiva določa standarde in postopke, 
ki se uporabljajo v državah članicah pri 
izvajanju politike za vračanje nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav, da 
se zagotovi skladnost s temeljnimi 
pravicami kot splošnimi načeli prava Unije 
in mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupne standarde in 
postopke, ki se uporabljajo v državah 
članicah za vračanje nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, v 
skladu s temeljnimi pravicami kot 
splošnimi načeli prava Unije in 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice.

Ta direktiva določa skupne standarde in 
postopke, ki se uporabljajo v državah 
članicah za vračanje nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav, v 
skladu s temeljnimi pravicami kot 
splošnimi načeli prava Unije in 
mednarodnega prava, vključno z 
obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito 
beguncev in človekove pravice.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

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

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za 
državljane tretjih držav, ki nezakonito 
prebivajo na ozemlju države članice.

1. Ta direktiva se uporablja za 
državljane tretjih držav, ki nedovoljeno 
prebivajo na ozemlju države članice.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.
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Predlog spremembe 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 –točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) jim je bil zavrnjen vstop v skladu s 
členom 14 Uredbe (EU) 2016/399 ali ki so 
jih pristojni organi prijeli ali prestregli pri 
nezakonitem prestopu kopenske, morske 
ali zračne zunanje meje države članice in 
po tem niso pridobili dovoljenja ali 
pravice do prebivanja v tej državi članici;

črtano

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28, 29 in 30 ter členov 18, 19 in 20 te direktive.

Predlog spremembe 345
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 –točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) jim je bil zavrnjen vstop v skladu s 
členom 14 Uredbe (EU) 2016/399 ali ki so 
jih pristojni organi prijeli ali prestregli pri 
nezakonitem prestopu kopenske, morske 
ali zračne zunanje meje države članice in 
po tem niso pridobili dovoljenja ali 
pravice do prebivanja v tej državi članici;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb člena 22. Izključitev nekaterih 
kategorij državljanov tretjih držav s področja uporabe direktive in neuporaba ključnih 
zaščitnih ukrepov, kot je pravica do učinkovitega pravnega sredstva, sta z vidika pravne 
varnosti in nediskriminacije problematični.
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Predlog spremembe 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 –točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) jim je bil zavrnjen vstop v skladu s 
členom 14 Uredbe (EU) 2016/399 ali ki so 
jih pristojni organi prijeli ali prestregli pri 
nezakonitem prestopu kopenske, morske 
ali zračne zunanje meje države članice in 
po tem niso pridobili dovoljenja ali 
pravice do prebivanja v tej državi članici;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je doslednost. Jasnost in skladnost sta najboljši način, da preprečimo kršitve 
človekovih pravic. Vzporedni režim iz člena 2(2)(a) je v nasprotju s tem.

Predlog spremembe 347
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se morajo v skladu z nacionalno 
zakonodajo vrniti zaradi kazenske sankcije 
ali zaradi posledice kazenske sankcije ali 
pa so v postopku izročitve.

(b) se morajo v skladu z nacionalno 
zakonodajo vrniti zaradi kazenske sankcije 
ali zaradi posledice kazenske sankcije 
zaradi hudega kaznivega dejanja ali pa so 
v postopku izročitve, pod pogojem da so 
bile zajamčene pravice vrnjene osebe, 
vključno s pravico do poštenega sojenja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 16.
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Predlog spremembe 348
Balázs Hidvéghi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice se lahko v primeru 
množičnega prihoda migrantov na svoje 
ozemlje odločijo, da te direktive ne 
uporabijo za državljane tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

V kriznih razmerah, kot je množični prihod migrantov na ozemlje držav članic, je treba 
zmanjšati upravno breme držav članic. Zato imajo države članice možnost, da v kriznih 
razmerah odstopajo od določb te direktive in nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav 
vračajo po poenostavljenem in hitrem postopku. Predlog spremembe je povezan z uvodnima 
izjavama (2) in (3), saj prispeva k pomembnemu vidiku boljšega upravljanja migracij in je 
osnovni pogoj za učinkovito politiko vračanja.

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

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „nezakonito prebivanje“ pomeni 
prisotnost državljana tretje države na 
ozemlju države članice, ki ne izpolnjuje ali 
ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz člena 
6 Uredbe (EU) 2016/399 ali drugih 
pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v 
tej državi članici;

2. „nedovoljeno prebivanje“ pomeni 
prisotnost državljana tretje države na 
ozemlju države članice, ki ne izpolnjuje ali 
ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz člena 
6 Uredbe (EU) 2016/399 ali drugih 
pogojev za vstop, bivanje ali prebivanje v 
tej državi članici;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
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narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 350
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „vrnitev“ oziroma „vračanje“ 
pomeni proces, v okviru katerega državljan 
tretje države odide nazaj – bodisi s 
prostovoljno izpolnitvijo obveznosti 
vrnitve bodisi z izvršbo – v:

3. „vrnitev“ oziroma „vračanje“ 
pomeni proces, v okviru katerega državljan 
tretje države odide nazaj – bodisi s 
prostovoljno izpolnitvijo obveznosti 
vrnitve bodisi z izvršbo – v svojo državo 
izvora.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 47.

Predlog spremembe 351
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) državo izvora, ali črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 47.

Predlog spremembe 352
Sylvie Guillaume

Predlog direktive
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Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) državo tranzita, v skladu s 
sporazumi Unije ali dvostranskimi 
sporazumi o ponovnem sprejemu ali 
drugimi sporazumi, ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

Po mednarodnem pravo je vrnitev v državo tranzita sprejemljiva, če ta država zagotavlja 
varnost, učinkovit dostop do azilnih postopkov in zaščito pred nadaljnjo odstranitvijo. 
Nasprotno pa sporazumi EU o ponovnem sprejemu ne vsebujejo mehanizma, ki bi zagotavljal, 
da ima ponovno sprejetja oseba dostop do azilnega postopka. Tako se lahko vračanje na 
podlagi člena 3(b) direktive o vračanju spreobrne v verižno vračanje, pri čemer je oseba 
izpostavljena tveganju grobega kršenja njenih temeljnih pravic. Poleg tega je mogoče v 
skladu s sklepom izvršnega odbora UNHCR št. 15 ljudi vračati v državo tranzita, če so 
povezane ali imajo tesne vezi s to državo. Po mnenju UNHCR te pomembne vezi vključujejo 
družinske ali druge vezi med osebo in državo, torej zgolj tranzit prek tretje države še ne 
pomeni, da ima oseba vezi s to državo. V sporazumih EU o ponovnem sprejemu ni te stopnje 
povezanosti.

Predlog spremembe 353
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) državo tranzita, v skladu s 
sporazumi Unije ali dvostranskimi 
sporazumi o ponovnem sprejemu ali 
drugimi sporazumi, ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 47.

Predlog spremembe 354
Jeroen Lenaers
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) državo tranzita, v skladu s 
sporazumi Unije ali dvostranskimi 
sporazumi o ponovnem sprejemu ali 
drugimi sporazumi, ali

(b) državo tranzita, v skladu s 
sporazumi Unije ali dvostranskimi 
sporazumi o ponovnem sprejemu ali 
drugimi veljavnimi sporazumi, ali

Or. en

Obrazložitev

Poleg sporazumov Unije ali dvostranskih sporazumov o ponovnem sprejemu je več drugih 
oblik dogovorov, ki se uporabljajo pri vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav. V povezavi z uvodno izjavo 36 je pomembno, da med drugim, kar zadeva razloge za 
pridržanje, da osebe, ki sodelujejo pri procesu vračanja, uporabljajo te dogovore.

Predlog spremembe 355
Pietro Bartolo

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) državo tranzita, v skladu s 
sporazumi Unije ali dvostranskimi 
sporazumi o ponovnem sprejemu ali 
drugimi sporazumi, ali

b) državo tranzita, v skladu s 
sporazumi Unije,

Or. it

Obrazložitev

Za zagotavljanje parlamentarnega in demokratičnega nadzora bi moralo sodelovanje z 
državami tranzita temeljiti na uradnih sporazumih in ne na neuradnih dogovorih. Za 
zagotavljanje parlamentarnega in demokratičnega nadzora bi moralo sodelovanje z državami 
tranzita temeljiti na uradnih sporazumih in ne na neuradnih dogovorih. Predlog spremembe 
je povezan s predlogom spremembe poročevalke k uvodni izjavi 47.

Predlog spremembe 356
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) drugo tretjo državo, v katero se 
zadevni državljan tretje države vrne 
prostovoljno, pod pogojem, da ga ta 
država sprejme;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 47.

Predlog spremembe 357
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) drugo tretjo državo, v katero se 
zadevni državljan tretje države vrne 
prostovoljno, pod pogojem, da ga ta 
država sprejme;

(c) katero koli tretjo državo, ki bo 
sprejela državljana tretje države in v kateri 
ni tveganja za kršitev načela nevračanja;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker se je v praksi izkazalo, da se direktiva o vračanju več 
ne more uporabljati brez tega razširjenega obsega držav, v katere se lahko izvedejo vrnitve. 
Brez našega predloga spremembe je ogrožena notranja smiselnost in funkcionalnost tega 
besedila. Sprejetje našega predloga spremembe je podlaga za zagotavljanje izvajanja načela 
pravne države.

Predlog spremembe 358
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) drugo tretjo državo, v katero se 
zadevni državljan tretje države vrne 
prostovoljno, pod pogojem, da ga ta država 
sprejme;

(c) drugo tretjo državo, v katero je 
mogoče zadevnega državljana tretje 
države zakonito vrniti, pod pogojem, da ga 
ta država sprejme;

Or. en

Obrazložitev

Najbolj zaželeno je, da se državljan tretje države prostovoljno vrne, za primere, ko temu ni 
tako, pa mora biti na voljo možnost prisilne odstranitve. Določbe o prostovoljni in prisilni 
vrnitvi so bile v predlogu Komisije spremenjene. Pri prostovoljnem in prisilnem vračanju je 
treba poskrbeti, da je potovanje zakonito. Tega zaščitnega ukrepa očitno ni.

Predlog spremembe 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) drugo tretjo državo, v katero se 
zadevni državljan tretje države vrne 
prostovoljno, pod pogojem, da ga ta država 
sprejme;

(c) drugo tretjo državo, v katero je 
mogoče zadevnega državljana tretje 
države varno vrniti, pod pogojem, da ga ta 
država sprejme;

Or. en

Obrazložitev

Izkazalo se je, da je prostovoljno vračanje najbolj trajno. Spremembe predlagane prenovitve 
bodo zagotovile več možnosti za povečanje učinka in trajnosti prostovoljnih vrnitev. Vseeno 
so primeri, ko se državljani tretjih držav ne vračajo prostovoljno. Države članice pri 
izvrševanju odločbe o vračanju ne bi smele imeti omejene možnosti za odstranitev.

Predlog spremembe 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE658.738v01-00 150/342 AM\1214327SL.docx

SL

(ca) d) tretjo državo, v kateri ima 
državljan tretje države pravico vstopa in 
prebivanja, ali

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja neposredno iz uvodne izjave 8 in predloga spremembe 5, 
katerega podaljšek je.

Predlog spremembe 361
Balázs Hidvéghi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) drugo tretjo državo, ki ga sprejme;

Or. en

Obrazložitev

Ker je vračanje precej neučinkovito, bi morali imeti v skrajni sili (zlasti če državljan, ki naj bi 
se vračal, ne sodeluje) možnost, da se nezakonito prebivajočega državljana tretje države vrne 
v katero koli tretjo državo, ki ga sprejme. Ta predlog spremembe izhaja iz uvodne izjave 12 in 
člena 7 v zvezi z obveznostmi o sodelovanju vračajočih, saj v opredelitvi vračanja vključuje 
tudi možnost, ki je tesno povezana s primerom nesodelovanja.

Predlog spremembe 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) e) v skrajnem primeru, če vrnitve v 
tretjo državo iz točk (a) do (d) ni mogoče 
izvršiti zaradi nesodelovanja tretje države 
ali državljana tretje države v postopku 
vračanja , v katero koli tretjo državo, s 
katero je sklenjen sporazum na ravni EU 
ali dvostranski sporazum, na podlagi 
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katerega ima državljan tretje države 
dovoljenje za vstop in prebivanje, če se 
upoštevajo mednarodni standardi 
človekovih pravic v skladu z 
Mednarodnim paktom o državljanskih in 
političnih pravicah ter pod pogojem, da 
mednarodni, evropski ali nacionalni 
predpisi vrnitve ne preprečujejo. Kadar 
gre za vrnitev v tretjo državo, ki si deli 
mejo z državo članico, je pred začetkom 
pogajanj o takšnem dvostranskem 
sporazumu potrebno predhodno soglasje 
te države članice. 

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja neposredno iz uvodne izjave 8 in predloga spremembe 5, 
katerega podaljšek je.

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

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. „odločba o vrnitvi“ pomeni 
upravno ali sodno odločbo ali akt, ki 
navaja ali opredeljuje, da je prebivanje 
državljana tretje države nezakonito, ter 
nalaga ali navaja obveznost vrnitve;

4. „odločba o vrnitvi“ pomeni 
upravno ali sodno odločbo ali akt, ki 
navaja ali opredeljuje, da je prebivanje 
državljana tretje države nedovoljeno, ter 
nalaga ali navaja obveznost vrnitve;

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 364
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Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. „prepoved vstopa“ pomeni upravno 
ali sodno odločbo ali akt, ki prepoveduje 
vstop in prebivanje na ozemlju držav članic 
za določeno obdobje, skupaj z odločbo o 
vrnitvi;

6. „prepoved vstopa“ pomeni upravno 
ali sodno odločbo ali akt, ki prepoveduje 
vstop in prebivanje na ozemlju držav članic 
za določeno obdobje;

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev zlasti z uvodno izjavo 25. Prepovedi vstopa ni nujno priložena tudi odločba o 
vrnitvi.

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

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo razlogi na 
podlagi objektivnih meril, opredeljenih z 
zakonom, zaradi katerih se domneva, da bi 
državljan tretje države, ki je v postopku 
vrnitve, lahko pobegnil;

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru dokazano obstajajo 
določeni razlogi na podlagi objektivnih in 
posebnih meril, strogo opredeljenih z 
zakonom, zaradi katerih se domneva, da bi 
državljan tretje države, ki je v postopku 
vrnitve, lahko pobegnil;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe člena 6 
o nevarnosti pobega. Predlagana opredelitev je natančnejša, zagotovila bo pravno varnost in 
je skladna s stališčem Parlamenta v drugih zadevah, kot je skupni evropski azilni sistem.

Predlog spremembe 366
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Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo razlogi na 
podlagi objektivnih meril, opredeljenih z 
zakonom, zaradi katerih se domneva, da bi 
državljan tretje države, ki je v postopku 
vrnitve, lahko pobegnil;

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru dokazano obstajajo 
razlogi na podlagi posebnih in objektivnih 
meril, strogo opredeljenih z zakonom, 
zaradi katerih se domneva, da bi državljan 
tretje države, ki je v postopku vrnitve, 
lahko pobegnil;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s črtanjem predloga spremembe 
k členu 6 o nevarnosti pobega.

Predlog spremembe 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo razlogi na 
podlagi objektivnih meril, opredeljenih z 
zakonom, zaradi katerih se domneva, da bi 
državljan tretje države, ki je v postopku 
vrnitve, lahko pobegnil;

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo razlogi na 
podlagi objektivnih meril, opredeljenih s to 
direktivo, zaradi katerih se domneva, da bi 
državljan tretje države, ki je v postopku 
vrnitve, lahko pobegnil;

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 6 te 
direktive.

Predlog spremembe 368
Monika Hohlmeier
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Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo razlogi na 
podlagi objektivnih meril, opredeljenih z 
zakonom, zaradi katerih se domneva, da bi 
državljan tretje države, ki je v postopku 
vrnitve, lahko pobegnil;

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo jasni 
kazalniki na podlagi objektivnih meril, 
opredeljenih z zakonom, zaradi katerih se 
domneva, da bi državljan tretje države, ki 
je v postopku vrnitve, lahko pobegnil;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi smiselnosti besedila, zlasti v členu 6 o nevarnosti 
pobega, saj zagotavlja natančnejšo opredelitev.

Predlog spremembe 369
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo razlogi na 
podlagi objektivnih meril, opredeljenih z 
zakonom, zaradi katerih se domneva, da bi 
državljan tretje države, ki je v postopku 
vrnitve, lahko pobegnil;

7. „nevarnost pobega“ pomeni, da v 
posameznem primeru obstajajo razlogi na 
podlagi objektivnih meril, zaradi katerih se 
domneva, da bi državljan tretje države, ki 
je v postopku vrnitve, lahko pobegnil;

Or. nl

Obrazložitev

Zakon ne more predvideti vseh objektivnih meril.

Predlog spremembe 370
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. „prostovoljni odhod“ pomeni 
izpolnitev obveznosti vrnitve v roku, ki je 
bil za to določen v odločbi o vrnitvi;

8. „prostovoljni odhod“ pomeni 
izpolnitev obveznosti vrnitve v kateri koli 
fazi postopka vračanja kot posledico 
informirane odločitve o prostovoljni 
vrnitvi ali vključitvi v program za pomoč 
pri prostovoljnem vračanju in ponovnem 
vključevanju, ki jo je zadevna oseba 
svobodno sprejela brez fizičnega, 
psihološkega ali materialnega pritiska;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 14 in členu 9 o prostovoljnem odhodu.

Predlog spremembe 371
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „ranljive osebe“ pomeni 
mladoletnike, mladoletnike brez 
spremstva, invalide, starejše ljudi, 
nosečnice, starše samohranilce z 
mladoletnimi otroki in osebe, ki so bile 
izpostavljene mučenju, posilstvu ali 
drugim resnim oblikam psihološkega, 
fizičnega ali spolnega nasilja.

9. „osebe v ranljivem položaju“ 
pomeni osebe z zmanjšano sposobnostjo 
upiranja nasilju, izkoriščanju, zlorabi ali 
kršenju svojih pravic, spopadanja z njim 
ali okrevanja po njem zaradi prisotnosti 
dejavnikov in okoliščin na ravni 
posameznika, skupnosti in gospodinjstva 
ter strukturni in/ali situacijski ravni, ki 
povečujejo tveganje takšnega nasilja, 
izkoriščanja, zlorabe ali kršenja pravic in 
izpostavljenost temu, ali zaradi odsotnosti 
dejavnikov, ki ščitijo pred takšnim 
nasiljem, izkoriščanjem, zlorabi in 
kršenju pravic.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

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

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „ranljive osebe“ pomeni 
mladoletnike, mladoletnike brez spremstva, 
invalide, starejše ljudi, nosečnice, starše 
samohranilce z mladoletnimi otroki in 
osebe, ki so bile izpostavljene mučenju, 
posilstvu ali drugim resnim oblikam 
psihološkega, fizičnega ali spolnega 
nasilja.

9. „ranljive osebe“ pomeni 
mladoletnike, mladoletnike brez spremstva, 
invalide, starejše ljudi, nosečnice, starše 
samohranilce z mladoletnimi otroki, 
lezbijke, geje, biseksualne, transspolne in 
interseksualne osebe, pripadnike verskih 
manjšin, nevernike in osebe, ki so bile 
izpostavljene mučenju, posilstvu ali drugim 
resnim oblikam psihološkega, fizičnega ali 
spolnega nasilja in nasilja na podlagi 
spola.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe 
člena 14 o sistemih za upravljanje vračanja, da se vključi posebna pozornost, namenjena 
ranljivim osebam. Ta predlog spremembe bo razširil obseg te opredelitve na osebe, ki bi 
lahko bile v resnih ranljivih položajih, prav tako pa je skladen s stališčem Parlamenta v 
drugih zadevah, kot je skupni evropski azilni sistem.

Predlog spremembe 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. 10. „drugo dovoljenje, ki 
zagotavlja pravico do prebivanja“ je kateri 
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koli dokument, ki ga država članica izda 
državljanu tretje države in s katerim ima 
ta pravico do bivanja na ozemlju te 
države, ki pa ni dovoljenje za prebivanje v 
smislu člena 2(16) Uredbe (EU) 2016/399 
ali vizum za dolgoročno prebivanje v 
smislu člena 2(14) Uredbe (EU) 
2018/1860 (uredba o uporabi SIS za 
vračanje), in z izjemo dokumentov iz člena 
6 Direktive 2013/33/EU.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja neposredno iz uvodne izjave 8 in predloga spremembe 5, 
katerega podaljšek je.

Predlog spremembe 374
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva ne posega v ugodnejše 
določbe:

1. Ta direktiva ne posega v določbe:

Or. nl

Obrazložitev

Strožjih in prilagojenih dvostranskih sporazumov ne bi smeli izključiti.

Predlog spremembe 375
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta direktiva ne posega v določbe, 
ki bi lahko bile ugodnejše za državljana 
tretje države, določene v pravnem redu 

črtano
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Unije v zvezi s priseljevanjem in azilom.

Or. nl

Obrazložitev

Glede na to, da kriza na področju azila vse bolj uhaja izpod nadzora, ni mogoče sprejeti 
obveznosti mirovanja. Ta odstavek bi bilo treba črtati, ker je v nasprotju s splošnim ciljem iz 
uvodne izjave 3 v zvezi s tem, da je treba doseči učinkovito vračanje.

Predlog spremembe 376
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ta direktiva ne vpliva na pravico 
držav članic, da sprejmejo ali ohranijo 
določbe, ki so ugodnejše za osebe, za 
katere se uporabljajo, če so takšne določbe 
združljive s to direktivo.

3. Ta direktiva ne vpliva na pravico 
držav članic, da sprejmejo ali ohranijo 
določbe, ki so ugodnejše ali strožje za 
osebe, za katere se uporabljajo, če so 
takšne določbe združljive s to direktivo. 

Or. nl

Obrazložitev

Države članice bi morale ohraniti suverenost ob upoštevanju svojih posebnih družbeno-
gospodarskih okoliščin. Morda morajo biti strožje od evropskega minimalnega standarda. 
Predlog spremembe poudarja, da države članice ostanejo suverene, kot je navedeno v uvodni 
izjavi 4.

Predlog spremembe 377
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V zvezi z državljani tretjih držav, ki 
so izvzeti s področja uporabe te direktive v 
skladu s členom 2(2)(a), države članice:

črtano

(a) zagotovijo, da njihova obravnava in 
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raven varstva nista manj ugodni, kot je 
določeno v členu 10(4) in (5) (omejitve 
glede uporabe prisilnih ukrepov), členu 
11(2)(a) (odložitev odstranitve), členu 
17(1)(b) in (d) (nujna zdravstvena oskrba 
in upoštevanje potreb ranljivih oseb) ter 
členih 19 in 20 (pogoji pridržanja), ter
(b) spoštujejo načelo nevračanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 22 
o postopkih na meji.

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

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovijo, da njihova obravnava in 
raven varstva nista manj ugodni, kot je 
določeno v členu 10(4) in (5) (omejitve 
glede uporabe prisilnih ukrepov), členu 
11(2)(a) (odložitev odstranitve), členu 
17(1)(b) in (d) (nujna zdravstvena oskrba 
in upoštevanje potreb ranljivih oseb) ter 
členih 19 in 20 (pogoji pridržanja), ter

(a) zagotovijo, da njihova obravnava in 
raven varstva nista manj ugodni, kot je 
določeno v členu 10(4) in (5) (omejitve 
glede uporabe prisilnih ukrepov), členu 
11(2)(a) (odložitev odstranitve), členu 12 
(vrnitev in odstranitev otrok), členu 15 
(oblika), členu 16 (pravna sredstva), členu 
17 (varovalni ukrepi pred 
vrnitvijo)14(1)(b) in (d) (nujna zdravstvena 
oskrba in upoštevanje potreb ranljivih 
oseb), členu 18 (pridržanje) ter členih 19 
in 20 (pogoji pridržanja), ter

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 22 o 
postopkih na meji. Čeprav člen 2(2)(a) predvideva možnost izključitve nekaterih kategorij 
državljanov tretjih držav iz obsega te direktive, se zaradi izključitve ne smejo znižati veljavni 
standardi.



PE658.738v01-00 160/342 AM\1214327SL.docx

SL

Predlog spremembe 379
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovijo, da njihova obravnava in 
raven varstva nista manj ugodni, kot je 
določeno v členu 10(4) in (5) (omejitve 
glede uporabe prisilnih ukrepov), členu 
11(2)(a) (odložitev odstranitve), členu 
17(1)(b) in (d) (nujna zdravstvena oskrba 
in upoštevanje potreb ranljivih oseb) ter 
členih 19 in 20 (pogoji pridržanja), ter

(a) zagotovijo, da njihova obravnava in 
raven varstva nista manj ugodni, kot je 
določeno v členu 10(4) in (5) (omejitve 
glede uporabe prisilnih ukrepov), členu 
11(2)(a) (odložitev odstranitve), členu 12 
(upoštevanje največje koristi otroka in 
vrnitev osebi, ki neguje in varuje otroka 
ali ustreznim sprejemnim centrom), člen 
(17(1)(b) in (d) (nujna zdravstvena oskrba 
in upoštevanje potreb ranljivih oseb) ter 
členih 19 in 20 (pogoji pridržanja), ter

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da je odločitev države članice o odstopanju na podlagi člena 2(2)(a) še 
vedno skladna z nekaterimi pravnimi obveznostmi, tudi tistih iz člena 12, ki se nanašajo na 
mladoletnike brez spremstva. Parlament stalno poudarja pomen otrokovih pravic, zlasti v 
primeru vračanja otrok. Pomembno je, da člen 2(2)(a) določa manj ugodno obravnavo.

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

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spoštujejo načelo nevračanja. črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.
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Predlog spremembe 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spoštujejo načelo nevračanja. (b) spoštujejo načelo nevračanja, 
največjo korist otroka, družinsko življenje 
in zdravstveno stanje (člen 5).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 22 o 
postopkih na meji. Čeprav člen 2(2)(a) omogoča izključitev nekaterih kategorij državljanov 
tretjih držav s področja uporabe te direktive, se pri tem ne smejo znižati veljavni standardi.

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

Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 Nevračanje, največje koristi otroka, 
družinsko življenje in zdravstveno stanje

5 Največje koristi otroka, družinsko 
življenje in zdravstveno stanje

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.

Predlog spremembe 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
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) največje koristi otroka, (a) največje koristi otroka kot 
prednostni dejavnik v vseh odločbah, ki se 
nanašajo na mladoletnike,

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 14 o 
sistemu za upravljanje vračanja, pri katerem je treba primerno pozornost posvetiti ranljivim 
skupinam, tudi mladoletnikom.

Predlog spremembe 384
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) posebne potrebe invalidov, 
starejših, nosečnic, žrtev trgovine z 
ljudmi, oseb s hudimi boleznimi, oseb z 
motnjami v duševnem zdravju in oseb, ki 
so bile mučene, posiljene ali podvržene 
drugim hudim oblikam psihološkega, 
fizičnega ali spolnega nasilja, kot so žrtve 
pohabljanja ženskih spolnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 38 in 14.

Predlog spremembe 385
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
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Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pravice svojega prebivalstva

Or. nl

Obrazložitev

Azilna politika mora zaščititi tako prosilca za azil kot tudi prebivalstvo države. Ta predlog 
spremembe temelji na uvodni izjavi 4 in predlogu spremembe 2 uvodne izjave 4, ki se sklicuje 
na člen 15 EKČP.

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

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

in spoštujejo načelo nevračanja. črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.

Predlog spremembe 387
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Nevarnost pobega

1. Objektivna merila iz točke 7 člena 3 
vključujejo vsaj naslednja merila:
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(a) neobstoj dokumentacije, ki dokazuje 
istovetnost;
(b) neobstoj prebivališča, stalnega 
prebivališča ali zanesljivega naslova;
(c) pomanjkanje finančnih virov;
(d) nedovoljen vstop na ozemlje držav 
članic;
(e) nedovoljeno gibanje na ozemlje druge 
države članice;
(f) izrecna izjava o nameri neizpolnitve 
ukrepov v zvezi z vrnitvijo na podlagi te 
direktive;
(g) odločba o vrnitvi, ki jo je za zadevno 
osebo izdala druga država članica;
(h) nespoštovanje odločbe o vrnitvi, 
vključno z neizpolnjevanjem obveznosti 
vrnitve v obdobju za prostovoljni odhod;
(i) nespoštovanje zahteve iz člena 8(2) za 
takojšen odhod na ozemlje druge države 
članice, ki je izdala veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje 
pravico do prebivanja;
(j) neizpolnjevanje obveznosti sodelovanja 
s pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja, navedene v 
členu 7;
(k) obstoj obsodbe za kaznivo dejanje, tudi 
za hudo kaznivo dejanje v drugi državi 
članici;
(l) tekoče kazenske preiskave in postopki;
(m) uporaba lažnih ali ponarejenih 
osebnih dokumentov, uničenje ali kakršna 
koli drugačna odstranitev obstoječih 
dokumentov ter zavrnitev odvzema prstnih 
odtisov, kot se zahteva po pravu Unije ali 
nacionalnem pravu;
(n) nasilno ali goljufivo nasprotovanje 
postopkom vračanja;
(o) nespoštovanje ukrepa, namenjenega 
preprečevanju nevarnosti pobega iz 
člena 9(3);
(p) nespoštovanje veljavne prepovedi 
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vstopa.
2.
Obstoj nevarnosti pobega se določi na 
podlagi celovite ocene posebnih okoliščin 
posameznega primera ob upoštevanju 
objektivnih meril iz odstavka 1.
Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, 
kadar je izpolnjeno eno od objektivnih 
meril iz točk (m), (n), (o) in (p) 
odstavka 1.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Obstoj nevarnosti pobega se določi 
na podlagi celovite ocene posebnih 
okoliščin in ravnanja v prihodnosti, ki ga 
lahko v posameznem primeru razumno 
pričakujemo, ob upoštevanju naslednjih 
meril

Or. en

Predlog spremembe 389
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Objektivna merila iz točke 7 
člena 3 vključujejo vsaj naslednja merila:

črtano
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(a) neobstoj dokumentacije, ki dokazuje 
istovetnost;
(b) neobstoj prebivališča, stalnega 
prebivališča ali zanesljivega naslova;
(c) pomanjkanje finančnih virov;
(d) nedovoljen vstop na ozemlje držav 
članic;
(e) nedovoljeno gibanje na ozemlje druge 
države članice;
(f) izrecna izjava o nameri neizpolnitve 
ukrepov v zvezi z vrnitvijo na podlagi te 
direktive;
(g) odločba o vrnitvi, ki jo je za zadevno 
osebo izdala druga država članica;
(h) nespoštovanje odločbe o vrnitvi, 
vključno z neizpolnjevanjem obveznosti 
vrnitve v obdobju za prostovoljni odhod;
(i) nespoštovanje zahteve iz člena 8(2) za 
takojšen odhod na ozemlje druge države 
članice, ki je izdala veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje 
pravico do prebivanja;
(j) neizpolnjevanje obveznosti sodelovanja 
s pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja, navedene v 
členu 7;
(k) obstoj obsodbe za kaznivo dejanje, tudi 
za hudo kaznivo dejanje v drugi državi 
članici;
(l) tekoče kazenske preiskave in postopki;
(m) uporaba lažnih ali ponarejenih 
osebnih dokumentov, uničenje ali kakršna 
koli drugačna odstranitev obstoječih 
dokumentov ter zavrnitev odvzema prstnih 
odtisov, kot se zahteva po pravu Unije ali 
nacionalnem pravu;
(n) nasilno ali goljufivo nasprotovanje 
postopkom vračanja;
(o) nespoštovanje ukrepa, namenjenega 
preprečevanju nevarnosti pobega iz 
člena 9(3);
(p) nespoštovanje veljavne prepovedi 
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vstopa.

Or. en

Predlog spremembe 390
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Č1en 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Objektivna merila iz točke 7 
člena 3 vključujejo vsaj naslednja merila:

1. Obstoj nevarnosti pobega se določi 
na podlagi celovite ocene posebnih 
okoliščin posameznega primera ob 
upoštevanju objektivnih meril, ki 
vključujejo vsaj naslednja merila:

Or. en

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

Predlog direktive
Č1en 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Objektivna merila iz točke 7 
člena 3 vključujejo vsaj naslednja merila:

1. Objektivna merila iz člena 3(7) 
vključujejo naslednja in vsa druga merila, 
za katere države članice menijo, da so 
koristna:

Or. fr

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

Predlog direktive
Č1en 6 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Objektivna merila iz točke 7 
člena 3 vključujejo vsaj naslednja merila:

1. Objektivna merila iz točke 7 člena 
3 vključujejo izključno naslednja merila:

Or. en

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

Predlog direktive
Č1en 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Objektivna merila iz točke 7 
člena 3 vključujejo vsaj naslednja merila:

1. Objektivna merila iz točke 7 člena 
3 lahko vključujejo le naslednja merila:

Or. en

Obrazložitev

Številna merila na seznamu objektivnih meril v predlogu Komisije so tako široka, da 
praktično zajemajo vse državljane tretjih držav brez urejenega statusa. Poleg tega je 
predlagani seznam neizčrpen. To bi lahko imelo zaradi povezave med nevarnostjo pobega in 
pridržanjem ter zaradi omejevanja možnosti za prostovoljni odhod zelo resne posledice. 
Nastali bi precejšnji stroški za državljane tretjih držav in države članice, kot je poudarjeno v 
oceni učinka Evropskega parlamenta. Bolje bi bilo zagotoviti pravno varnost in uskladitev na 
ravni Unije ter uvesti izčrpen seznam objektivnih meril. Merila bi morala biti natančna in 
dejansko povezana z nevarnostjo pobega.

Predlog spremembe 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Č1en 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Objektivna merila iz točke 7 
člena 3 vključujejo vsaj naslednja merila:

1. Objektivna merila iz točke 7 
člena 3 so:

Or. it
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Predlog spremembe 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) neobstoj dokumentacije, ki 
dokazuje istovetnost;

črtano

Or. it

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) neobstoj dokumentacije, ki 
dokazuje istovetnost;

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) neobstoj dokumentacije, ki 
dokazuje istovetnost;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prosilci za azil in drugi državljani tretjih držav včasih ne morejo predložiti teh dokumentov. 
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Te dokumente so morda izgubili ali so jim jih odvzeli. To samo po sebi ni objektivno merilo za 
pričakovanje nevarnosti pobega. Ni namreč merilo, ki bi omogočalo predvidevanje 
prihodnjega vedenja.

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) neobstoj prebivališča, stalnega 
prebivališča ali zanesljivega naslova;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Številni posamezniki nimajo prebivališča, stalnega prebivališča ali zanesljivega naslova in bi 
jih torej pridržali. Brezdomstvo kot tako ni zanesljivo merilo za prihodnjo nevarnost pobega.

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) neobstoj prebivališča, stalnega 
prebivališča ali zanesljivega naslova;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(c) pomanjkanje finančnih virov; črtano

Or. it

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pomanjkanje finančnih virov; črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pomanjkanje finančnih virov; črtano

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj bi bilo pomanjkanje finančnih virov zanesljivo merilo za prihodnjo nevarnost 
pobega. Prav finančni viri so namreč pogosto potrebni za pobeg.

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) nedovoljen vstop na ozemlje držav črtano
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članic;

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) nedovoljen vstop na ozemlje držav 
članic;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odvisno od razlage držav članic bi to lahko zajemalo skoraj vse prosilce za azil, ki prispejo 
na zunanje meje. To bi torej omogočalo pridržanje velikih skupin prosilcev za azil. Poleg tega 
tak vstop v preteklosti ni zanesljivo merilo za prihodnjo nevarnost pobega.

Predlog spremembe 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) nedovoljen vstop na ozemlje držav 
članic;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) nedovoljen vstop na ozemlje držav 
članic;

(d) nedovoljen vstop na ozemlje držav 
članic ali prijetje ali prestrezanje pri 
nezakonitem prestopu kopenske, morske 
ali zračne zunanje meje države članice;

Or. fr

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) nedovoljeno gibanje na ozemlje 
druge države članice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) nedovoljeno gibanje na ozemlje 
druge države članice;

(e) nedovoljeno gibanje na ozemlje 
druge države članice, vštevši po prehodu 
tretje države ali po poskusu takšnega 
prehoda;

Or. fr

Predlog spremembe 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka f
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) izrecna izjava o nameri 
neizpolnitve ukrepov v zvezi z vrnitvijo na 
podlagi te direktive;

(f) izrecna izjava o nameri 
neizpolnitve vseh ukrepov v zvezi z 
vrnitvijo na podlagi te direktive ali 
dejanja, ki jasno kažejo namero 
neizpolnitve teh ukrepov; ;

Or. fr

Predlog spremembe 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) odločba o vrnitvi, ki jo je za 
zadevno osebo izdala druga država 
članica;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) odločba o vrnitvi, ki jo je za 
zadevno osebo izdala druga država članica;

(g) odločba o vrnitvi, ki jo je za 
zadevno osebo izdala druga država članica, 
če soglasje za tranzit ni bilo dano v skladu 
s členom 9(5);

Or. pl

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se dopolni v skladu s predlogi sprememb člena 9(5).
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Predlog spremembe 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) nespoštovanje zahteve iz člena 8(2) 
za takojšen odhod na ozemlje druge 
države članice, ki je izdala veljavno 
dovoljenje za prebivanje ali drugo 
dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja;

črtano

Or. it

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) nespoštovanje zahteve iz člena 8(2) 
za takojšen odhod na ozemlje druge države 
članice, ki je izdala veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje 
pravico do prebivanja;

(i) nespoštovanje zahteve iz člena 8(2) 
za odhod na ozemlje druge države članice, 
ki je izdala veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki daje 
pravico do prebivanja;

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) neizpolnjevanje obveznosti 
sodelovanja s pristojnimi organi držav 
članic v vseh fazah postopkov vračanja, 
navedene v členu 7;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) neizpolnjevanje obveznosti 
sodelovanja s pristojnimi organi držav 
članic v vseh fazah postopkov vračanja, 
navedene v členu 7;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) obstoj obsodbe za kaznivo dejanje, 
tudi za hudo kaznivo dejanje v drugi državi 
članici;

(k) obstoj obsodbe za kaznivo dejanje, 
tudi za hudo kaznivo dejanje v drugi državi 
članici, če kazen še ni bila v celoti 
izvršena;

Or. it

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) obstoj obsodbe za kaznivo dejanje, 
tudi za hudo kaznivo dejanje v drugi 

(k) obstoj obsodbe za hudo kaznivo 
dejanje v državi članici;
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državi članici;

Or. en

Obrazložitev

Obsodba za katero koli kaznivo dejanje, tudi za manjše, ni zanesljiv objektivni dejavnik za 
ugotovitev prihodnje nevarnosti pobega. Obsodba za hudo kaznivo dejanje pa je lahko tak 
dejavnik. To naj ne bi veljalo le za obsodbe v drugih državah članicah, temveč v vseh državah 
članicah.

Predlog spremembe 418
Nadine Morano

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) obstoj obsodbe za kaznivo dejanje, 
tudi za hudo kaznivo dejanje v drugi 
državi članici;

(k) obstoj predhodne obsodbe za 
kaznivo dejanje, tudi v drugi državi članici;

Or. fr

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) tekoče kazenske preiskave in 
postopki;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tekoče kazenske preiskave in postopki so lahko verodostojen razlog za uvedbo omejitev ali 
celo za pridržanje. Vendar tega ne ureja ta direktiva. Za uvedbo omejitev ali za pridržanje v 
teh zadevah obstaja dovolj razlogov po nacionalnem pravu.
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Predlog spremembe 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) uporaba lažnih ali ponarejenih 
osebnih dokumentov, uničenje ali kakršna 
koli drugačna odstranitev obstoječih 
dokumentov ter zavrnitev odvzema prstnih 
odtisov, kot se zahteva po pravu Unije ali 
nacionalnem pravu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) uporaba lažnih ali ponarejenih 
osebnih dokumentov, uničenje ali kakršna 
koli drugačna odstranitev obstoječih 
dokumentov ter zavrnitev odvzema prstnih 
odtisov, kot se zahteva po pravu Unije ali 
nacionalnem pravu;

(m) uporaba lažnih ali ponarejenih 
osebnih ali potnih dokumentov, dovoljenj 
za prebivanje ali vizumov ali dokumentov, 
ki utemeljujejo razloge za izpolnitev 
pogojev za vstop, uničenje ali kakršna koli 
drugačna odstranitev teh dokumentov, 
uporaba vzdevkov z namenom goljufije, 
pisno ali ustno posredovanje drugih 
lažnih podatkov, zavrnitev odvzema 
biometričnih podatkov, kot se zahteva po 
pravu Unije ali nacionalnem pravu;

Or. fr

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka m
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) uporaba lažnih ali ponarejenih 
osebnih dokumentov, uničenje ali kakršna 
koli drugačna odstranitev obstoječih 
dokumentov ter zavrnitev odvzema prstnih 
odtisov, kot se zahteva po pravu Unije ali 
nacionalnem pravu;

(m) uničenje ali kakršna koli drugačna 
odstranitev obstoječih dokumentov ter 
zavrnitev odvzema prstnih odtisov, kot se 
zahteva po pravu Unije ali nacionalnem 
pravu;

Or. en

Obrazložitev

Obsodba za katero koli kaznivo dejanje, tudi za manjše, ni zanesljiv objektivni dejavnik za 
ugotovitev prihodnje nevarnosti pobega. Poleg tega številni prosilci za azil iz svoje države 
izvora ne morejo pobegniti drugače, kot da uporabijo lažne ali ponarejene osebne dokumente. 
Vseeno pa je lahko naklepno uničenje ali odstranitev teh dokumentov objektiven dejavnik za 
ugotovitev prihodnje nevarnosti pobega.

Predlog spremembe 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) nasilno ali goljufivo nasprotovanje 
postopkom vračanja;

črtano

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) nespoštovanje ukrepa, 
namenjenega preprečevanju nevarnosti 
pobega iz člena 9(3);

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) nespoštovanje veljavne prepovedi 
vstopa.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) nespoštovanje veljavne prepovedi 
vstopa.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) nespoštovanje veljavne prepovedi 
vstopa.

(p) nespoštovanje prepovedi vstopa v 
veljavi.

Or. fr

Predlog spremembe 428
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) q) ogrožanje javnega reda, javne 
varnosti ali državne varnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. 1a. Države članice lahko v svoji 
nacionalni zakonodaji določijo dodatna 
objektivna merila.

Or. fr

Predlog spremembe 430
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obstoj nevarnosti pobega se določi 
na podlagi celovite ocene posebnih 
okoliščin posameznega primera ob 
upoštevanju objektivnih meril iz 
odstavka 1.

črtano

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, 
kadar je izpolnjeno eno od objektivnih 
meril iz točk (m), (n), (o) in (p) 
odstavka 1.
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Predlog spremembe 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obstoj nevarnosti pobega se določi na 
podlagi celovite ocene posebnih okoliščin 
posameznega primera ob upoštevanju 
objektivnih meril iz odstavka 1.

Obstoj nevarnosti pobega se določi na 
podlagi celovite ocene posebnih okoliščin 
posameznega primera ob upoštevanju 
objektivnih meril iz odstavkov 1 in 1a.

Or. fr

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

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, 
kadar je izpolnjeno eno od objektivnih 
meril iz točk (m), (n), (o) in (p) 
odstavka 1.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog odstopa od načela, da bi bilo treba vedno individualno ocenjevati nevarnost 
pobega, saj uvaja samodejno domnevo nevarnosti pobega iz nekaterih razlogov.

Predlog spremembe 433
Isabel Santos

Predlog direktive
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Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, 
kadar je izpolnjeno eno od objektivnih 
meril iz točk (m), (n), (o) in (p) 
odstavka 1.

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (m), (n), (o) in (p) odstavka 1.

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (d), (e), (f), (g), (h), (k), (l), (m), (n), 
(o), (p) in (q) odstavka 1. 

Or. fr

Predlog spremembe 435
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (m), (n), (o) in (p) odstavka 1.

Države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (f), (g), (h), (i), (j), (k), (m), (n), (o) in 
(p) odstavka 1.
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Or. en

Predlog spremembe 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (m), (n), (o) in (p) odstavka 1.

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (k), (m), (n), (o) in (p) odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Državljan tretje države, obsojen na primer za hudo kaznivo dejanje v drugi državi članici, 
sam dokazuje, se giblje med državami članicami.

Predlog spremembe 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (m), (n), (o) in (p) odstavka 1.

Vendar države članice ugotovijo, da se v 
posameznem primeru domneva nevarnost 
pobega, razen če se dokaže drugače, kadar 
je izpolnjeno eno od objektivnih meril iz 
točk (m), (n) in (o) odstavka 1.

Or. it

Predlog spremembe 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 7 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 Obveznost sodelovanja 7 Obveznost sodelovanja državljanov 
tretjih držav

Or. fr

Predlog spremembe 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost sodelovanja Informacije in sodelovanje

Or. en

Predlog spremembe 440
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost sodelovanja Zagotavljanje informacij

Or. en

Predlog spremembe 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost sodelovanja Sodelovanje
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Or. en

Predlog spremembe 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Predlog direktive
Č1en 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja, razen če lahko 
državljani tretje države utemeljijo, da 
bodo odšli brez pomoči. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 443
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Č1en 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja, razen če lahko 
državljani tretje države utemeljijo, da 
bodo odšli brez pomoči. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 444
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Č1en 7 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

1. Države članice državljane tretjih 
držav v postopku vračanja v jeziku, ki ga 
razumejo, v jedrnati, pregledni, razumljivi 
in lahko dostopni obliki z uporabo 
jasnega in preprostega jezika obvestijo o 
fazah postopka vračanja. Zagotovljene 
informacije vključujejo zlasti naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Č1en 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

1. Države članice olajšajo 
sodelovanje med državljani tretjih držav in 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Vse informacije 
o postopku se državljanom tretjih držav 
posredujejo v jeziku, ki ga razumejo.

Or. en

Predlog spremembe 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Č1en 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

1. Države članice sprejmejo ukrepe, s 
katerimi pristojnim organom in 
državljanom tretjih držav olajšajo 
medsebojno sodelovanje in zagotavljanje 
informacij.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava pomembnost vzajemnega zagotavljanja informacij in 
sodelovanja v postopkih vračanja. Zato je bolj uravnotežen kot predlog Komisije, ki 
obveznosti nalaga samo državljanom tretjih držav. Vzajemno zagotavljanje informacij in 
sodelovanje sta ključna za krepitev zaupanja v postopkih vračanja, zaradi česar so ti bolj 
uspešni in učinkoviti ter lahko upoštevajo posebne okoliščine državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev Ta element se odraža v novem, bolj uravnoteženem predlogu spremembe člena 
7(2).

Predlog spremembe 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti;

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti, tudi starosti s testi 
na kosteh ali zobeh;

Or. fr
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Predlog spremembe 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti;

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti, in, na zahtevo, 
dokazov o tozadevnih prizadevanjih;

Or. fr

Predlog spremembe 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti;

(a) državljani tretjih držav sodelujejo 
pri zagotovitvi vseh elementov, ki so 
potrebni za določitev ali preverjanje 
istovetnosti;

Or. en

Predlog spremembe 451
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti;

(a) pregled in razlago različnih faz 
postopka vračanja;

Or. en
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Predlog spremembe 452
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dolžnost zagotovitve informacij o 
tretjih državah tranzita;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dolžnost zagotovitve informacij o 
tretjih državah tranzita;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dolžnost zagotovitve informacij o 
tretjih državah tranzita;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta element se odraža v novem, bolj uravnoteženem predlogu spremembe člena 7(2).
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Predlog spremembe 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dolžnost zagotovitve informacij o 
tretjih državah tranzita;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 456
Maria Grapini

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dolžnost zagotovitve informacij o 
tretjih državah tranzita;

(b) dolžnost zagotovitve informacij o 
tretjih državah tranzita in o kontaktnih 
osebah ali vodnikih;

Or. ro

Predlog spremembe 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dolžnost ostati prisoten in na voljo 
med celotnim postopkom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta element se odraža v novem, bolj uravnoteženem predlogu spremembe člena 7(2).
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Predlog spremembe 458
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dolžnost ostati prisoten in na voljo 
med celotnim postopkom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dolžnost ostati prisoten in na voljo 
med celotnim postopkom;

(c) dolžnost pristojnim organom 
sporočiti zanesljiv naslov v obliki in rokih, 
ki jih določa nacionalno pravo, in ostati 
prisoten in na voljo med celotnim 
postopkom;

Or. fr

Predlog spremembe 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dolžnost ostati prisoten in na voljo 
med celotnim postopkom;

(c) državljani tretjih držav so na voljo 
med celotnim postopkom;

Or. en
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Predlog spremembe 461
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) poznavanje posledic 
neizpolnjevanja obveznosti vrnitve po 
izdaji odločbe za vrnitev;

Or. en

Predlog spremembe 462
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) poznavanje časovnega okvira 
postopka, vključno z vsemi roki, ki jih 
morajo upoštevati pristojni organi, tudi 
rokom za pridržanje;

Or. en

Predlog spremembe 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta element se odraža v novem, bolj uravnoteženem predlogu spremembe člena 7(2).

Predlog spremembe 464
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav.

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav, sporočanja 
vseh podatkov in izjav, potrebnih za 
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pridobitev te listine, ter sodelovanja z 
omenjenimi organi;

Or. fr

Predlog spremembe 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav.

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav ter 
izpolnitve zahtev v zvezi z zdravstvenim 
stanjem, kakor se zahteva v državi izvora.

Or. en

Predlog spremembe 468
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav.

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav ter 
izpolnitve zahtev v zvezi z zdravstvenim 
stanjem, kakor se zahteva v državi izvora.

Or. en

Predlog spremembe 469
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) jasen pregled pravic in obveznosti 
med postopkom, vključno s pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva za 
pritožbo zoper odločbo v zvezi z vrnitvijo 
ali pridržanjem iz členov 15 in 18a ali za 
zagotovitev njenega ponovnega pregleda 
ter pravico do brezplačne pravne pomoči 
in razlage;

Or. en

Predlog spremembe 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) e) dolžnost osebne zglasitve pri 
pristojnih nacionalnih organih in 
pristojnih organih tretjih držav, če in ko 
se to zahteva za ta namen.

Or. fr

Predlog spremembe 471
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) poznavanje izida odločbe v zvezi z 
vrnitvijo ali pridržanjem iz členov 15 in 
18, razloge za odločbo, elemente, ki so bili 
upoštevani za namene odločbe, ter roke in 
načine za izpodbijanje te odločbe.

Or. en
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Predlog spremembe 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, 
državljanstva oziroma državljanstev, 
starosti, države oziroma držav in kraja 
oziroma krajev prejšnjega prebivališča, 
načrta potovanja ter potnih listin, s 
katerimi razpolagajo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 473
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, 
državljanstva oziroma državljanstev, 
starosti, države oziroma držav in kraja 
oziroma krajev prejšnjega prebivališča, 
načrta potovanja ter potnih listin, s 
katerimi razpolagajo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, 
državljanstva oziroma državljanstev, 
starosti, države oziroma držav in kraja 
oziroma krajev prejšnjega prebivališča, 
načrta potovanja ter potnih listin, s 
katerimi razpolagajo.

2. (1) Državljan tretje države po svoji 
najboljši vednosti in najboljših močeh 
obvesti pristojne organe o elementih, 
potrebnih za določitev ali preverjanje 
njegove istovetnosti, vključno z 
dokumentacijo glede državljanstva 
oziroma državljanstev, starosti, države 
oziroma držav in kraja oziroma krajev 
prejšnjega prebivališča, načrta potovanja 
ter potnih listin, ki jih ima na voljo. 
Državljan tretje države ostane prisoten in 
na voljo med celotnim postopkom ter, 
kolikor je mogoče in če to ne ogroža 
njegovih pravic ali varnosti, sodeluje z 
vložitvijo zahtevka za pridobitev veljavne 
potne listine pri pristojnih organih tretjih 
držav.

Or. en

Predlog spremembe 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, 
državljanstva oziroma državljanstev, 
starosti, države oziroma držav in kraja 
oziroma krajev prejšnjega prebivališča, 
načrta potovanja ter potnih listin, s katerimi 
razpolagajo.

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, 
državljanstva oziroma državljanstev, 
starosti in možnosti preveritve podane 
starosti s testi na kosteh ali zobeh, države 
oziroma držav in kraja oziroma krajev 
prejšnjega prebivališča, načrta potovanja 
ter potnih listin, s katerimi razpolagajo, ter 
kateri koli drug element, za katere države 
članice menijo, da je koristen.

Or. fr
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Predlog spremembe 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, 
državljanstva oziroma državljanstev, 
starosti, države oziroma držav in kraja 
oziroma krajev prejšnjega prebivališča, 
načrta potovanja ter potnih listin, s 
katerimi razpolagajo.

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, kraja 
in datuma rojstva, državljanstva oziroma 
državljanstev, države oziroma držav in 
kraja oziroma krajev prejšnjega 
prebivališča, načrta potovanja in potnih 
listin, s katerimi razpolagajo, pa tudi 
njihove biometrične podatke.

Or. fr

Predlog spremembe 477
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo o posledicah 
nespoštovanja obveznosti iz odstavka 1.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo o posledicah nespoštovanja 

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo v pisni, jedrnati, pregledni, 
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obveznosti iz odstavka 1. razumljivi in zlahka dostopni obliki, v 
jasnem in preprostem jeziku ter na 
podlagi standardne predloge, ki jo razvije 
Evropska agencija za mejno in obalno 
stražo, in v jeziku, ki ga prosilec razume. 
Te informacije se po potrebi zagotovijo 
tudi ustno in v vizualni obliki kot videi ali 
piktogrami ter z upoštevanjem 
posameznih okoliščin, zlasti v primeru 
ranljivih oseb. Te informacije vključujejo 
vsaj jasen pregled postopka vračanja, 
pravice in obveznosti med postopkom, 
posledice nespoštovanja obveznosti vrnitve 
po izdaji odločbe o vrnitvi ter kontaktne 
podatke nevladnih in mednarodnih 
organizacij, ki lahko svetujejo, in 
možnosti v okviru trajnostnih vrnitev, kot 
so ukrepi za podporo in ponovno 
vključevanje.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se v skladu s stališči Evropskega parlamenta o zagotavljanju 
informacij v skupnem evropskem azilnem sistemu in v skladu s tem, kar je bilo deloma 
dogovorjeno v trialogih, določijo natančnejši elementi in oblike informacij, ki se zagotovijo.

Predlog spremembe 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo o posledicah nespoštovanja 
obveznosti iz odstavka 1.

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo o posledicah nespoštovanja 
obveznosti iz odstavka 1. Če gre za otroke, 
se te informacije zagotovijo na otroku 
prijazen način in v jeziku, ki ga razumejo, 
ob navzočnosti uradne osebe za zaščito 
otrok ali skrbnika.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi vedno zagotovili prednostno upoštevanje največje otrokove koristi, je treba imenovati 
skrbnika za mladoletnike, ločene od družine, in mladoletnike brez spremstva. Predlog 
spremembe temelji na priročniku Agencije Evropske unije za temeljne pravice z naslovom 
Handbook on Guardianship for children deprived of parental care (Priročnik o skrbništvu za 
otroke brez starševske oskrbe), str. 26 in naslednje.

Predlog spremembe 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo o posledicah nespoštovanja 
obveznosti iz odstavka 1.

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo o posledicah nespoštovanja 
obveznosti iz odstavka 1. Države članice 
določijo podrobnosti o načinu sporočanja 
teh podatkov.

Or. fr

Predlog spremembe 481
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vse informacije iz odstavka 1 se 
zagotovijo pravočasno, da se državljanu 
tretje države omogoči uveljavljanje pravic 
iz te direktive. Informacije se zagotovijo 
pisno in ustno. Mladoletnikom 
informacije na otrokom prijazen način 
zagotovi osebje, ki je ustrezno 
usposobljeno tudi na področju prava 
Unije in mednarodnega prava o 
človekovih pravicah ter prava Unije in 
mednarodnega prava o beguncih, pri tem 
pa sodelujejo družinski člani ali skrbnik.



PE658.738v01-00 202/342 AM\1214327SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 482
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice dajo ustno in pisno 
na voljo splošne informacije z razlago 
glavnih elementov postopka vračanja.

Or. en

Predlog spremembe 483
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Države članice dajo državljanu 
tretje države na voljo pomoč socialnega 
delavca, ki mu pomaga med postopkom v 
skladu s členom 14.

Or. en

Predlog spremembe 484
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Države članice med postopkom 
vračanja državljanom tretjih držav 
omogočijo komuniciranje z Mednarodno 
organizacijo za migracije in jim zagotovijo 
kontaktne podatke organizacij, ki 
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zagotavljajo pravno pomoč ali svetovanje. 
Pravna pomoč in svetovanje se zagotovita 
sistematično in v vseh fazah postopka, 
tudi v zvezi s pravnimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 485
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3e. Države članice državljanom tretjih 
držav v postopku vračanja zagotovijo 
dostop do zdravstvene oskrbe in vseh 
drugih potrebnih socialnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 486
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Pravica do zaslišanja

Državljanu tretje države je pred odločitvijo 
o vrnitvi zagotovljena pravica do 
zaslišanja, zlasti za obravnavo:
a) dovoljenega ali nedovoljenega 
prebivanja državljana tretje države;
b) vseh okoliščin, ki vplivajo na obveznost 
izdaje odločbe o vrnitvi v skladu z odstavki 
2, 3, 4 in 5 člena 8;
c) osebnega in družinskega statusa;
d) pripravljenosti za prostovoljni odhod v 
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skladu s členom 9;
e) vseh drugih pomembnih podrobnosti, 
da bi preprečili kršitev temeljnih pravic, 
zlasti načela nevračanja, pravice do 
spoštovanja družinskega življenja in 
največje otrokove koristi.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uvesti pravico državljanov tretjih držav, katerim je izdana 
odločba o vrnitvi, do zaslišanja, kot jo je priznalo Sodišče Evropske unije v zadevah C-
249/13, Boudjlida in C-82/16, K.A.

Predlog spremembe 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

KONČANJE NEZAKONITEGA 
PREBIVANJA

KONČANJE NEDOVOLJENEGA 
PREBIVANJA

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 488
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

KONČANJE NEZAKONITEGA 
PREBIVANJA

KONČANJE NEDOVOLJENEGA 
PREBIVANJA
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Or. en

Predlog spremembe 489
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 do 5 države članice izdajo 
odločbo o vrnitvi vsakemu državljanu tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju.

1. Države članice brez poseganja v 
izjeme iz odstavkov 2 do 5 pred izdajo 
odločbe o vrnitvi vsakemu državljanu tretje 
države, ki nedovoljeno prebiva na 
njihovem ozemlju, vedno preverijo, ali se 
lahko status te osebe uredi na podlagi 
njenih obstoječih vezi z državo članico.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni izjavi 4.

Predlog spremembe 490
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 do 5 države članice izdajo 
odločbo o vrnitvi vsakemu državljanu tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju.

1. Brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 do 5 države članice izdajo 
odločbo o vrnitvi in ukrep za pridržanje 
vsakemu državljanu tretje države, ki 
nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.

Or. nl

Obrazložitev

Odločba o vrnitvi brez ukrepa za pridržanje je v veliki večini primerov ostala le črka na 
papirju. Zato je evropska azilna politika neuspešna. Ta predlog spremembe sledi priporočilu 
iz uvodne izjave 28, da se ne bi ovirala priprava vrnitve.
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Predlog spremembe 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 do 5 države članice izdajo 
odločbo o vrnitvi vsakemu državljanu tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju.

1. Brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 do 5 države članice izdajo 
odločbo o vrnitvi vsakemu državljanu tretje 
države, ki nedovoljeno prebiva na 
njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 492
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Državljani tretje države, ki 
nezakonito prebivajo na ozemlju države 
članice in imajo veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki jim 
daje pravico do prebivanja, ki ga je izdala 
druga država članica, morajo takoj oditi 
na ozemlje te druge države članice. Če 
zadevni državljan tretje države ne izpolni 
te zahteve ali če se njegov takojšnji odhod 
zahteva zaradi javnega reda ali državne 
varnosti, se uporabi odstavek 1.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Državljani tretje države, ki 
nezakonito prebivajo na ozemlju države 
članice in imajo veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki jim daje 
pravico do prebivanja, ki ga je izdala druga 
država članica, morajo takoj oditi na 
ozemlje te druge države članice. Če 
zadevni državljan tretje države ne izpolni 
te zahteve ali če se njegov takojšnji odhod 
zahteva zaradi javnega reda ali državne 
varnosti, se uporabi odstavek 1.

2. Državljani tretje države, ki 
nedovoljeno prebivajo na ozemlju države 
članice in imajo veljavno dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki jim daje 
pravico do prebivanja, ki ga je izdala druga 
država članica, morajo takoj oditi na 
ozemlje te druge države članice. Če 
zadevni državljan tretje države ne izpolni 
te zahteve ali če se njegov takojšnji odhod 
zahteva zaradi javnega reda ali državne 
varnosti, se uporabi odstavek 1.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 494
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če državljan tretje države, ki ga zadeva ta 
zahteva, te ne izpolni, se uporabi 
odstavek 1 in država članica, ki je izdala 
odločbo o vrnitvi, začne posvetovanje v 
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skladu s členom 10 Uredbe 
(EU) 2018/1860.
Kadar država članica, ki je izdala 
dovoljenje za prebivanje ali drugo 
dovoljenje, ki daje pravico do prebivanja, 
obvesti državo članico, ki je izdala odločbo 
o vrnitvi, da ohranja izdano dovoljenje, ali 
ne sprejme odločitve v obdobju, 
določenem v točki (e) člena 10 
Uredbe (EU) 2018/1860, je ta država 
članica dolžna sprejeti državljana tretje 
države na svoje ozemlje.

Or. en

Obrazložitev

Ker so v uredbi določena samo pravila glede posvetovanja med državami članicami, bi 
moralo biti v direktivi opredeljeno, da država članica mora sprejeti državljana tretje države 
na svoje ozemlje, kar je logična posledica postopka, sproženega v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1860, v primerih, v katerih veljavno dovoljenje za prebivanje ali drugo 
dovoljenje ni bilo preklicano. Ker je bila 28. novembra 2018 objavljena zakonodaja o 
informacijskem sistemu za vračanje, je pomembno, da se oba dokumenta povežeta, saj se 
nanašata na vračanje, pa tudi zaradi pravne doslednosti.

Predlog spremembe 495
Pietro Bartolo

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice se lahko vzdržijo 
izdaje odločbe o vrnitvi državljanu tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju, če zadevnega državljana tretje 
države na podlagi dvostranskih 
sporazumov ali ureditev, ki 
veljajo 13. januarja 2009 , sprejme druga 
država članica. V tem primeru država 
članica, ki je sprejela zadevnega 
državljana tretje države, uporabi 
odstavek 1.

3. Države članice se lahko vzdržijo 
izdaje odločbe o vrnitvi državljanu tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju, če zadevnega državljana tretje 
države na podlagi ureditev, ki 
veljajo 13. januarja 2009 , sprejme druga 
država članica. Odločitev države članice, 
da ne bo izdala odločbe o vrnitvi na 
podlagi dvostranskih sporazumov, mora 
biti pisna in ustrezno obrazložena ter 
upoštevati vsa procesna in materialna 
jamstva iz te direktive in prava EU. 
Tovrstne odločitve nikoli ne posegajo v 
pravico do postopka mednarodne zaščite 
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in pravice mladoletnikov.

Or. it

Obrazložitev

Le sporazumi o ponovnem sprejemu omogočajo demokratični parlamentarni nadzor; 
odločitve, da se ne bo izdala odločba o vrnitvi, morajo spoštovati procesna in materialna 
jamstva in upoštevati največjo korist otroka. Predlog spremembe je povezan s predlogi 
sprememb uvodnih izjav 16 in 19 o odločbah o vrnitvi in možnosti pritožbe zoper te odločbe.

Predlog spremembe 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice se lahko vzdržijo 
izdaje odločbe o vrnitvi državljanu tretje 
države, ki nezakonito prebiva na njihovem 
ozemlju, če zadevnega državljana tretje 
države na podlagi dvostranskih 
sporazumov ali ureditev, ki veljajo 
13. januarja 2009 , sprejme druga država 
članica. V tem primeru država članica, ki je 
sprejela zadevnega državljana tretje države, 
uporabi odstavek 1.

3. Države članice se lahko vzdržijo 
izdaje odločbe o vrnitvi državljanu tretje 
države, ki nedovoljeno prebiva na 
njihovem ozemlju, če zadevnega 
državljana tretje države na podlagi 
dvostranskih sporazumov ali ureditev, ki 
veljajo 13. januarja 2009 , sprejme druga 
država članica. V tem primeru država 
članica, ki je sprejela zadevnega državljana 
tretje države, uporabi odstavek 1.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 497
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja 
za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki iz 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je 
bila odločba o vrnitvi že izdana, se 
prekliče ali začasno razveljavi za čas 
trajanja veljavnosti dovoljenja za 
prebivanje ali drugega dovoljenja, ki daje 
pravico do prebivanja.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Azilni postopek sam po sebi zagotavlja zadostna jamstva, da se upošteva individualni položaj 
državljana tretje države. Ta predlog spremembe je povezan z uvodno izjavo 28, ki se že 
sklicuje na individualno oceno.

Predlog spremembe 498
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja 
za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki iz 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je 
bila odločba o vrnitvi že izdana, se prekliče 
ali začasno razveljavi za čas trajanja 
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali 
drugega dovoljenja, ki daje pravico do 
prebivanja.

4. Države članice vedno preverijo, ali 
se osebi lahko izda nevezano dovoljenje za 
prebivanje ali drugo dovoljenje, ki iz 
sočutja, humanitarnih razlogov, razlogov 
na podlagi pravic ali drugih razlogov 
zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nedovoljeno 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je 
bila odločba o vrnitvi že izdana, se prekliče 
ali začasno razveljavi za čas trajanja 
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali 
drugega dovoljenja, ki daje pravico do 
prebivanja.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 4.

Predlog spremembe 499
Pietro Bartolo

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja 
za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki iz 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je 
bila odločba o vrnitvi že izdana, se prekliče 
ali začasno razveljavi za čas trajanja 
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali 
drugega dovoljenja, ki daje pravico do 
prebivanja.

4. Države članice lahko v vsakem 
primeru ocenijo možnost izdaje 
nevezanega dovoljenja za prebivanje ali 
drugega dovoljenja, ki iz sočutja, 
humanitarnih razlogov ali drugih razlogov 
zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je 
bila odločba o vrnitvi že izdana, se prekliče 
ali začasno razveljavi za čas trajanja 
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali 
drugega dovoljenja, ki daje pravico do 
prebivanja.

Or. it

Obrazložitev

Veljavno besedilo državam članicam daje veliko manevrskega prostora pri odločanju, ali 
bodo izdale dovoljenje iz sočutja in humanitarnih razlogov. Predlog spremembe je povezan s 
predlogi spremembe uvodne izjave 19 o izjemah v drugih primerih.

Predlog spremembe 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja 
za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki iz 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nezakonito 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je 
bila odločba o vrnitvi že izdana, se prekliče 
ali začasno razveljavi za čas trajanja 
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali 
drugega dovoljenja, ki daje pravico do 
prebivanja.

4. Države članice se lahko kadar koli 
odločijo za izdajo nevezanega dovoljenja 
za prebivanje ali drugega dovoljenja, ki iz 
sočutja, humanitarnih razlogov ali drugih 
razlogov zagotavlja pravico do prebivanja 
državljanu tretje države, ki nedovoljeno 
prebiva na njihovem ozemlju. V tem 
primeru se odločba o vrnitvi ne izda. Če je 
bila odločba o vrnitvi že izdana, se prekliče 
ali začasno razveljavi za čas trajanja 
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali 
drugega dovoljenja, ki daje pravico do 
prebivanja.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 501
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če je državljan tretje države, ki 
nezakonito prebiva na ozemlju države 
članice, vključen v še nedokončan 
postopek za podaljšanje njegovega 
dovoljenja za prebivanje ali drugega 
dovoljenja, ki daje pravico do bivanja, ta 
država članica preuči možnost, da odločbe 
o vrnitvi ne izda, dokler se postopek ne 
zaključi.

5. Če je državljan tretje države, ki 
nezakonito prebiva na ozemlju države 
članice, vključen v še nedokončan 
postopek za podaljšanje njegovega 
dovoljenja za prebivanje ali drugega 
dovoljenja, ki daje pravico do bivanja, se z 
odločbo o vrnitvi ta postopek zaključi.

Or. nl

Obrazložitev

Mešanju različnih postopkov za spodkopavanje azilne politike bi se bilo treba izogibati. Ta 
predlog spremembe je potreben za dosego cilja iz uvodne izjave 3.
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Predlog spremembe 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če je državljan tretje države, ki 
nezakonito prebiva na ozemlju države 
članice, vključen v še nedokončan 
postopek za podaljšanje njegovega 
dovoljenja za prebivanje ali drugega 
dovoljenja, ki daje pravico do bivanja, ta 
država članica preuči možnost, da odločbe 
o vrnitvi ne izda, dokler se postopek ne 
zaključi.

5. Če je državljan tretje države, ki 
nedovoljeno prebiva na ozemlju države 
članice, vključen v še nedokončan 
postopek za podaljšanje njegovega 
dovoljenja za prebivanje ali drugega 
dovoljenja, ki daje pravico do bivanja, ta 
država članica preuči možnost, da odločbe 
o vrnitvi ne izda, dokler se postopek ne 
zaključi.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 503
Isabel Santos

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

črtano

Or. pt
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Predlog spremembe 504
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 505
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi, 
kot je določeno v njihovi nacionalni 
zakonodaji:

Or. en

Predlog spremembe 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

Države članice lahko izdajo odločbo o 
vrnitvi takoj po sprejetju odločitve o 
prenehanju zakonitega prebivanja 
državljana tretje države.

Or. en

Predlog spremembe 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil] le, 
kadar se v azilnem postopku individualno 
oceni vse obseg načela nevračanja na 
podlagi evropskega in mednarodnega 
prava.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale imeti možnost, da neposredno po odločitvi o prenehanju zakonitega 
prebivanja ali skupaj s to odločitvijo izdajo odločbo o vračanju, ne pa obveznosti, da to 
storijo, saj v nekaterih primerih individualne okoliščine tega ne dopuščajo. Poleg tega 
nekatere države članice ne ocenijo v celoti vidika nevračanja v skladu s pravnim redom 
vračanja v okviru azilnega postopka ali pri sprejetju odločitve o zavrnitvi ali končanju 
zakonitega prebivanja. S takojšnjo izdajo odločbe o vrnitvi tudi ne bi smeli onemogočiti 
morebitna prizadevanja za vložitev pritožbe ali uveljavitev pravice, da državljan tretje države 
med obravnavanjem pritožbe ostane na ozemlju.

Predlog spremembe 508
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Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil], da bi 
zagotovile nemotene postopke, ki so tudi v 
interesu vrnjenih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
skupaj s sprejetjem ali takoj po sprejetju 
odločitve o prenehanju zakonitega 
prebivanja državljana tretje države, tudi 
odločbe o nepriznanju statusa begunca ali 
statusa subsidiarne zaščite državljanu tretje 
države v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o pogojih za azil].

Or. fr

Predlog spremembe 510
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v istem aktu kot odločitev o 
prenehanju ali zavrnitvi zakonitega 
prebivanja državljana tretje države, tudi 
odločbe o nepriznanju statusa begunca ali 
statusa subsidiarne zaščite državljanu 
tretje države v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o pogojih za azil], ali

Or. en

Predlog spremembe 511
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ob ali brez nepotrebnega odlašanja 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
ali zavrnitvi zakonitega prebivanja 
državljana tretje države, tudi odločbe o 
nepriznanju statusa begunca ali statusa 
subsidiarne zaščite državljanu tretje 
države v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o pogojih za azil].

Or. en

Predlog spremembe 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje sprejetja odločbe o vrnitvi 
skupaj z odločitvijo o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, odločbo o odstranitvi in/ali 

Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje sprejetja odločbe o vrnitvi 
skupaj z odločitvijo o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, odločbo o odstranitvi in/ali 
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prepovedjo vstopa v enotni upravni ali 
sodni odločbi ali aktu, kakor je določeno v 
njihovi nacionalni zakonodaji.

prepovedjo vstopa v enotni upravni ali 
sodni odločbi ali aktu, kakor je določeno v 
njihovi nacionalni zakonodaji, brez 
poseganja v postopkovne varovalne 
ukrepe iz poglavja III in iz drugih 
ustreznih določb zakonodaje Unije in 
nacionalne zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 513
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje sprejetja odločbe o vrnitvi 
skupaj z odločitvijo o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, odločbo o odstranitvi in/ali 
prepovedjo vstopa v enotni upravni ali 
sodni odločbi ali aktu, kakor je določeno v 
njihovi nacionalni zakonodaji.

Ta direktiva v nobenem primeru ne vpliva 
na pravice iz člena 47 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah z zmanjšanjem 
ravni ali dostopnosti učinkovitih pravnih 
sredstev v primerjavi s pravnimi sredstvi, 
ki so v skladu z nacionalno zakonodajo na 
voljo državljanom držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 16.

Predlog spremembe 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi in drugi pododstavek ne posegata v 
varovalne ukrepe iz poglavja III in drugih 
relevantnih določb prava Unije in 

črtano
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nacionalnega prava.

Or. en

Predlog spremembe 515
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi in drugi pododstavek ne posegata v 
varovalne ukrepe iz poglavja III in drugih 
relevantnih določb prava Unije in 
nacionalnega prava.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice lahko v skladu z 
Direktivo Sveta 2001/40/ES priznajo 
vsako odločbo o vrnitvi, ki so jo v skladu z 
odstavkom 1 sprejeli pristojni organi 
drugih držav članic. V tem primeru se 
vrnitev izvede v skladu z veljavno 
zakonodajo države članice, ki izvaja 
postopek vrnitve.

Or. fr

Predlog spremembe 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. 8. Države članice po potrebi 
sodelujejo prek določenih kontaktnih 
točk, da bi olajšale izvrševanje odločb o 
vrnitvi. Države članice lahko sodelujejo 
zlasti tako, da odobrijo prehod prek 
ozemlja druge države članice zaradi 
izpolnjevanja odločbe o vrnitvi ali 
pridobitve potnih listin. Podrobnosti 
sodelovanja so lahko opredeljene v 
dvostranskih ali večstranskih sporazumih 
ali dogovorih in lahko med drugim 
vključujejo pogoje v zvezi s spremstvom, 
roki za odziv in s tem povezanimi stroški.

Or. fr

Predlog spremembe 518
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da 
je tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
šest mesecev, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4.

Or. en

Predlog spremembe 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 - pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge in o programih prostovoljne 
vrnitve, ki so na voljo, v jeziku, ki ga 
nezakonito prebivajoči državljan tretje 
države razume, in pravočasno, da lahko 
izvrši pravice, ki jih zagotavlja ta 
direktiva.

Or. it

Predlog spremembe 520
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

Države članice za vsak posamezen primer 
odločbe o vrnitvi določijo ustrezno obdobje 
za prostovoljni odhod, in sicer do največ 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

Or. en

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti, da za vsak posamezen primer presodijo, kakšno je 
ustrezno število dni za vsako odločbo o vrnitvi. Besedilo v tej točki ni bilo jasno. Poleg tega je 



PE658.738v01-00 222/342 AM\1214327SL.docx

SL

najdaljše obdobje 30 dni ključno, da bi zagotovili učinkovito vračanje.

Predlog spremembe 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da 
je tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice 
praviloma to obdobje odobrijo, ne da bi 
moral državljan tretje države za to 
zaprositi. Države članice obvestijo 
državljane tretjih držav o tem obdobju za 
prostovoljni odhod.

Or. en

Obrazložitev

Ker je prostovoljni odhod najbolj (stroškovno) učinkovita možnost, kot je bilo poudarjeno v 
različnih poročilih in oceni učinka, ki jo je izvedel Evropski parlament, bi ta možnost vedno 
morala biti povsem na voljo in imeti prednost, namesto da se omejuje. Določitev 30 dni kot 
standardnega veljavnega časovnega okvira omogoča jasnost in dejansko priložnost za 
prostovoljni odhod, saj gre pri tem pogosto za dolgotrajno odločanje in urejanje praktičnih 
zadev. Poleg tega bi bilo treba praviloma odobriti obdobje 30 dni, ne pa šele, ko državljan 
tretje države za to zaprosi, da bi čim bolj spodbudili prostovoljni odhod. S tem bi tudi 
zmanjšali breme držav članic, saj ne bi bilo treba začeti posebnega postopka za to.

Predlog spremembe 522
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 

V izrednih okoliščinah se v odločbi o 
vrnitvi določi ustrezno obdobje za 
prostovoljni odhod, in sicer do trideset dni, 
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odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

brez poseganja v izjeme iz odstavkov 2 in 
4. Države članice lahko v svoji nacionalni 
zakonodaji navedejo, da je tako obdobje 
zagotovljeno le, če zadevni državljan tretje 
države za to zaprosi. V tem primeru države 
članice obvestijo zadevne državljane tretjih 
držav o možnosti vložitve takšne vloge.

Or. nl

Predlog spremembe 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

Or. en

Predlog spremembe 524
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdobje, določeno v prvem pododstavku, 
ne izključuje možnosti, da zadevni 
državljani tretje države odidejo prej.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 525
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje obdobja za prostovoljni odhod se 
določi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
okoliščin posameznega primera, pri čemer 
se upošteva zlasti možnost vrnitve.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Azilna politika potrebuje poenostavljene in jasne postopke, v katerih so enake pravice 
bistvenega pomena.

Predlog spremembe 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje obdobja za prostovoljni odhod se 
določi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
okoliščin posameznega primera, pri čemer 
se upošteva zlasti možnost vrnitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Čeprav so osebne okoliščine vsekakor pomembne, ta določba ni potrebna, saj se obdobje 30 
dni praviloma vedno odobri. V izjemnih primerih, ko je to obdobje krajše, kot je opisano v 
predlogu spremembe k členu 9(4), bi bilo treba res opraviti individualno presojo.

Predlog spremembe 527
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje obdobja za prostovoljni odhod se 
določi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
okoliščin posameznega primera, pri čemer 
se upošteva zlasti možnost vrnitve.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje obdobja za prostovoljni odhod se 
določi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
okoliščin posameznega primera, pri čemer 
se upošteva zlasti možnost vrnitve.

Trajanje obdobja za prostovoljni odhod se 
določi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
okoliščin posameznega primera.

Or. fr

Predlog spremembe 529
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko, kadar je to 
potrebno, obdobje za prostovoljni odhod 
podaljšajo za ustrezno obdobje, ob 
upoštevanju posebnih okoliščin 
posameznega primera, kot so dolžina 
prebivanja, šoloobvezni otroci ter druge 
družinske in socialne vezi.

črtano

Or. nl
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Obrazložitev

Otroci imajo korist od čimprejšnjega nadaljevanja izobraževanja v domači državi v okolju s 
svojimi kulturnimi tradicijami in v maternem jeziku. Postopek bi moral biti tako kratek, da se 
med njim ne bi dalje razvijale družinske in družbene vezi, da bi se lahko po zavrnitvi nanje 
sklicevali za uveljavljanje stalnega prebivališča. Ta predlog spremembe odpravlja možnost 
podaljšanja iz razlogov, ki so v nasprotju s ciljem iz uvodne izjave 3.

Predlog spremembe 530
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko, kadar je to 
potrebno, obdobje za prostovoljni odhod 
podaljšajo za ustrezno obdobje, ob 
upoštevanju posebnih okoliščin 
posameznega primera, kot so dolžina 
prebivanja, šoloobvezni otroci ter druge 
družinske in socialne vezi.

2. Države članice lahko, kadar je to 
potrebno, obdobje za prostovoljni odhod 
podaljšajo za ustrezno obdobje, ob 
upoštevanju posebnih okoliščin 
posameznega primera, kot so dolžina 
prebivanja, šoloobvezni otroci ter druge 
družinske in socialne vezi, bolezen in 
hospitalizacija.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 531
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V obdobju za prostovoljni odhod se 
lahko naložijo določene obveznosti, 
namenjene preprečevanju nevarnosti 
pobega, kot so redno javljanje organom, 
položitev ustrezne finančne garancije, 
predložitev dokumentov ali obveznost 

3. V obdobju za prostovoljni odhod se 
lahko naložijo določene obveznosti, 
namenjene preprečevanju nevarnosti 
pobega, kot so redno javljanje organom, 
položitev ustrezne finančne garancije, ki je 
vzdržna za državljana tretje države, 
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zadrževanja na določenem mestu. predložitev dokumentov ali obveznost 
zadrževanja na določenem mestu.

Or. en

Predlog spremembe 532
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice ne odobrijo 
obdobja za prostovoljni odhod v 
naslednjih primerih:

črtano

(a) kadar obstaja nevarnost pobega , 
ugotovljena na podlagi člena 6 ;
(b) kadar je bila vloga za zakonito 
prebivanje zavrnjena kot očitno 
neutemeljena ali lažna;
(c) kadar zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Č1en 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice ne odobrijo 
obdobja za prostovoljni odhod v 
naslednjih primerih:

4. Izjemoma bi bilo mogoče po 
individualni presoji možnosti za 
prostovoljno vrnitev odobriti krajše 
obdobje, ki pa ni krajše od 15 dni. Krajše 
obdobje od 15 dni se lahko odobri le, če se 
pri individualni presoji ugotovi, da veljajo 
naslednji primeri:
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Or. en

Predlog spremembe 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Č1en 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice ne odobrijo obdobja 
za prostovoljni odhod v naslednjih 
primerih:

4. Države članice lahko odobrijo 
obdobje za prostovoljni odhod, ki traja 
najmanj sedem dni, in izjemoma ne 
odobrijo obdobja za prostovoljni odhod v 
naslednjih primerih:

Or. en

Predlog spremembe 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar obstaja nevarnost pobega , 
ugotovljena na podlagi člena 6 ;

(a) v primeru izrecne izjave o nameri 
neizpolnitve ukrepov v zvezi z vrnitvijo na 
podlagi te direktive ali neizpolnitve 
ukrepa, namenjenega preprečevanju 
nevarnosti pobega.

Or. en

Predlog spremembe 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar je bila vloga za zakonito 
prebivanje zavrnjena kot očitno 

črtano
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neutemeljena ali lažna;

Or. en

Predlog spremembe 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar je bila vloga za zakonito 
prebivanje zavrnjena kot očitno 
neutemeljena ali lažna;

(b) kadar je bila vloga za zakonito 
prebivanje zavrnjena kot lažna;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 9(4) 
v zvezi s kratkim obdobjem za prostovoljni odhod. Primer očitno neutemeljene vloge je treba 
črtati, saj bi lahko to v povezavi s predlogi za uredbo o azilnih postopkih zajemalo vse 
prošnje za azil iz t. i. varnih tretjih držav/držav izvora, s čimer pa bi veliki skupini prosilcev 
za azil onemogočili prostovoljni odhod.

Predlog spremembe 538
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(c) kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost ali je bil obsojen za 
kaznivo dejanje, za katero je zagrožena 
najvišja zaporna kazen najmanj treh let.

Or. en
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Obrazložitev

Ta stavek je dodan za pojasnitev, da ima tudi kaznivo dejanje, za katero je zagrožena najvišja 
zaporna kazen najmanj treh let, za namene te direktive posledice v zvezi z odločbo o vrnitvi, 
izdano tej osebi. Enako velja za druge dele te direktive, kjer je ta stavek uporabljen.

Predlog spremembe 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

(c) kadar zadevni državljan tretje 
države dejansko in trenutno ogroža javni 
red, javno varnost ali državno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 540
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) kadar je bila prošnja za 
mednarodno zaščito zavrnjena v primerih 
iz člena 39(1c), (1d) ali (1f) Uredbe (EU) 
.../... [uredba o azilnem postopku] ali 
kadar je bila prošnja za mednarodno 
zaščito zavrnjena po pospešenem 
postopku obravnave v primerih iz člena 
40(1b), (1c) ali (1d) Uredbe (EU) .../... 
[uredba o azilnem postopku].

Or. en

Obrazložitev

Ker je direktiva o vračanju delno povezana z uredbo o azilnem postopku, bi morala biti 
usklajena s stališčem Parlamenta o tej uredbi. Zato so v to direktivo dodane potrebne 
povezave s členom 39 uredbe o azilnem postopku o implicitnem umiku prošnje in členom 40 o 
pospešenem postopku obravnave.
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Predlog spremembe 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) To naj bi zlasti veljalo za 
državljane tretjih držav, ki so storili 
kazniva dejanja v več državah članicah ali 
kazniva dejanja, povezana s terorizmom, 
ali huda kazniva dejanja.

Or. en

Predlog spremembe 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) To naj bi tudi veljalo za državljane 
tretjih držav, ki so bili obsojeni zaradi 
goljufije za pridobitev koristi z uporabo 
več identitet.

Or. en

Predlog spremembe 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. 5 Če je v odločbi o vrnitvi določen 
rok za prostovoljni odhod in če državljan 
tretje države, na katerega se nanaša ta 
odločba, ne predstavlja grožnje za javni 
red ali javno varnost ali nacionalno 
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varnost držav članic, lahko ta državljan v 
tem roku in zgolj zaradi izvršitve te 
odločbe prečka ozemlje države članice, ki 
ni izdala odločbe.
Države članice lahko zahtevajo, da je za ta 
tranzit potrebno njihovo predhodno 
soglasje.
Države članice obvestijo Komisijo in 
druga drugo o uvedbi ali preklicu 
obveznosti pridobitve predhodnega 
soglasja za tranzit državljana tretje države 
prek njihovih ozemelj.

Or. pl

Predlog spremembe 544
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice se lahko odločijo, 
da ne odobrijo obdobja za prostovoljni 
odhod, če državljan tretje države dejansko 
in trenutno ogroža javno varnost ali 
nacionalno varnost.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb odstavka 4 
člena 9.

Predlog spremembe 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4b. 5. Če na ozemlju države članice 
najdejo državljana tretje države:
(a) za katerega je druga država članica 
izdala odločbo o vrnitvi brez časovne 
omejitve za prostovoljni odhod,
(b) ki kljub temu, da mu je druga država 
članica izdala odločbo o vrnitvi, ki določa 
rok za prostovoljni odhod, ni pridobil 
soglasja za tranzit prek ozemlja prve 
države članice, če je bilo to potrebno,
(c) ki predstavlja grožnjo za javni red ali 
javno varnost ali nacionalno varnost 
zadevne države članice,
lahko ta država članica uporabi postopek 
iz Direktive Sveta 2001/40/ES ali vrne 
zadevnega državljana tretje države državi 
članici, ki je izdala odločbo.

Or. pl

Predlog spremembe 546
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod 
ali če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena 
v obdobju za prostovoljni odhod, 
odobrenem v skladu s členom 9. Navedeni 
ukrepi vključujejo vse ukrepe, ki so 
potrebni za potrditev istovetnosti 
nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav, ki nimajo veljavne potne 
listine, in za pridobitev takšnega 
dokumenta.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta.

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta. Države 
članice prav tako bolj sodelujejo, tudi z 
izmenjavo informacij in uporabo 
Direktive 2001/40/ES o medsebojnem 
priznavanju odločb o izgonu državljanov 
tretjih držav, in sicer v skladu z jamstvi 
glede temeljnih pravic.

Or. en

Predlog spremembe 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Državljani tretjih 
držav, ki so bili obsojeni za huda ali 
večkratna kazniva dejanja, zlasti 
terorizem, se obravnavajo prednostno. 
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nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta.

Navedeni ukrepi vključujejo vse ukrepe, ki 
so potrebni za potrditev istovetnosti 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav, ki nimajo veljavne potne listine, in 
za pridobitev takšnega dokumenta.

Or. en

Predlog spremembe 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta.

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta, zlasti 
kazni na podlagi nacionalnega prava, če 
jih države članice določijo.

.

Or. fr

Predlog spremembe 550
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi. Navedeni ukrepi vključujejo vse 
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odobreno obdobje za prostovoljni odhod 
ali če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena 
v obdobju za prostovoljni odhod, 
odobrenem v skladu s členom 9. Navedeni 
ukrepi vključujejo vse ukrepe, ki so 
potrebni za potrditev istovetnosti 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav, ki nimajo veljavne potne listine, in 
za pridobitev takšnega dokumenta.

ukrepe, ki so potrebni za pridržanje 
nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav in potrditev istovetnosti 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav, ki nimajo veljavne potne listine, in 
za pridobitev takšnega dokumenta.

Or. nl

Obrazložitev

Prisilna vrnitev je nujen sestavni del učinkovitega azilnega sistema. Obdobje za prostovoljni 
odhod se lahko uporabi le v izrednih okoliščinah.

Predlog spremembe 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta.

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.
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Predlog spremembe 552
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Brez poseganja v druge primere, 
določene v pravu Unije in mednarodnem 
pravu, v katerih odstranitev državljana 
tretje države ni dovoljena, in poleg 
primerov, ki spadajo na področje uporabe 
subsidiarne zaščite, sta izdaja odločbe o 
vrnitvi in odstranitev državljana tretje 
države v tretjo državo ali na ozemlje, za 
katerega veljajo omejevalni ukrepi, ki jih 
je Evropska unija sprejela v skladu s 
členom 215 PDEU ali naslovom V 
poglavja 2 PEU, ter omejevalni ukrepi, ki 
jih je sprejel Varnostni svet Združenih 
narodov v skladu s poglavjem VII 
Ustanovne listine Združenih narodov, 
brez izjeme prepovedani.

Or. en

Predlog spremembe 553
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je država članica v skladu s 
členom 9 odobrila obdobje za prostovoljni 
odhod, je mogoče odločbo o vrnitvi izvršiti 
le po izteku tega obdobja, razen če se v tem 
obdobju pojavi nevarnost oziroma 
ogrožanje iz člena 9(4).

2. Če je država članica v skladu s 
členom 9 odobrila obdobje za prostovoljni 
odhod, je mogoče odločbo o vrnitvi izvršiti 
le po izteku tega obdobja, razen če se v tem 
obdobju pojavi nevarnost oziroma 
ogrožanje iz člena 9(4a).

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb odstavka 
4a člena 9.

Predlog spremembe 554
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko sprejmejo 
ločeno upravno ali sodno odločbo ali akt, 
ki odreja odstranitev.

3. Države članice bi morale v odločbi 
o vrnitvi odrediti tudi odstranitev.

Or. nl

Obrazložitev

To vodi k upravni poenostavitvi ter jasnejšemu in pravičnejšemu pravnemu položaju za vse 
državljane tretjih držav. Ta predlog spremembe je potreben za vzpostavitev učinkovite politike 
vračanja, kot je navedeno v uvodni izjavi 3.

Predlog spremembe 555
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primerih, ko države članice – kot 
zadnjo možnost – uporabijo prisilne 
ukrepe za izvajanje odstranitve državljana 
tretje države, ki se upira odstranitvi, so 
takšni ukrepi sorazmerni in ne 
prekoračujejo razumne sile. Izvajajo se v 
skladu s temeljnimi pravicami in z 
ustreznim spoštovanjem dostojanstva in 
telesne integritete zadevnega državljana 
tretje države, kot je predvideno v 
nacionalni zakonodaji.

4. Države članice nikoli ne uporabijo 
prisilnih ukrepov za izvajanje odstranitve 
državljana tretje države. Države članice 
vedno spoštujejo temeljne pravice in 
ustrezno spoštujejo dostojanstvo in telesno 
integriteto zadevnega državljana tretje 
države.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 40.

Predlog spremembe 556
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V primerih, ko države članice – kot 
zadnjo možnost – uporabijo prisilne ukrepe 
za izvajanje odstranitve državljana tretje 
države, ki se upira odstranitvi, so takšni 
ukrepi sorazmerni in ne prekoračujejo 
razumne sile. Izvajajo se v skladu s 
temeljnimi pravicami in z ustreznim 
spoštovanjem dostojanstva in telesne 
integritete zadevnega državljana tretje 
države, kot je predvideno v nacionalni 
zakonodaji.

4. V primerih, ko države članice 
uporabijo prisilne ukrepe za izvajanje 
odstranitve državljana tretje države, ki se 
upira odstranitvi, so takšni ukrepi 
sorazmerni in ne prekoračujejo razumne 
sile. Izvajajo se v skladu s temeljnimi 
pravicami in z ustreznim spoštovanjem 
dostojanstva in telesne integritete 
zadevnega državljana tretje države, kot je 
predvideno v nacionalni zakonodaji.

Or. nl

Obrazložitev

Prisilna repatriacija nezakonitega tujca bi morala biti prva izbira. Ta predlog spremembe je 
potreben za vzpostavitev učinkovite politike vračanja, kot je navedeno v uvodni izjavi 3.

Predlog spremembe 557
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri odstranjevanju po zračni poti 
države članice upoštevajo Skupne 
smernice o varnostnih določbah za 
skupne odstranitve po zračni poti, 
priložene Odločbi 2004/573/ES.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 40.

Predlog spremembe 558
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo 
učinkovit sistem za spremljanje prisilnega 
vračanja.

6. Države članice zagotovijo 
spremljanje vrnitev prek neodvisnih 
nacionalnih ustanov za varstvo človekovih 
pravic. Države članice zagotovijo, da vse 
operacije vračanja ustrezno spremljajo 
neodvisni nadzorniki za vračanje, ki so 
ustrezno usposobljeni na področju prava 
Unije in mednarodnega prava o temeljnih 
pravicah ter prava o beguncih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo učinkovit 
sistem za spremljanje prisilnega vračanja.

6. Države članice zagotovijo učinkovit 
sistem za spremljanje prisilnega vračanja. 
Ta sistem ne pomeni sistematičnega 
spremljanja vsake operacije prisilnega 
vračanja.
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Or. fr

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe je pojasnjena uvodna izjava 4, prav tako pa tudi obveznosti, ki iz 
nje izhajajo. 

Predlog spremembe 560
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Neodvisni nadzorniki za vračanje 
izvajajo inšpekcijske preglede v centrih za 
pridržanje in vseh drugih nacionalnih 
centrih, kjer so državljani tretjih držav 
pridržani ali nastanjeni pred odstranitvijo, 
tudi brez vnaprejšnjega obvestila.
Neodvisni nadzorniki za vračanje imajo 
med inšpekcijskim pregledom možnost:
- dostopati do vseh območij centrov za 
pridržanje;
- opraviti razgovore z državljani tretjih 
držav, ki so tam pridržani ali nameščeni;
- zastaviti vprašanja zaposlenim v centrih 
za pridržanje;
- zahtevati in dobiti izvode dokumentov.
Vse neodvisne ustanove za varstvo 
človekovih pravic poročajo Evropskemu 
parlamentu in/ali nacionalnemu 
parlamentu zadevne države članice, v 
kateri imajo sedež, o kršitvah določb te 
direktive ter o primerih, ko država članica 
pri izvajanju te direktive krši temeljne 
pravice.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.
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Predlog spremembe 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Države članice lahko odločijo, da 
vse stroške, ki jih imajo v zvezi z izgonom, 
povrne zadevni državljan tretje države, na 
katerega se nanaša odločba o vrnitvi, ali 
katera koli druga oseba ali subjekt, 
odgovoren za bivanje ali zaposlitev 
državljana tretje države na njihovem 
ozemlju.

Or. pl

Predlog spremembe 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) če bi odstranitev kršila načelo 
nevračanja, ali

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s spremembami v pododstavku člena 16(3) in pododstavku 1 člena 22(6) se 
črta sklicevanje na načelo nevračanja.

Predlog spremembe 563
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) when it would violate the principle 
of non-refoulement; ali

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Načelo nevračanja je zadostno zajamčeno in se z odložitvijo odstranitve ne bi upoštevalo. 
Načelo nevračanja je bilo omenjeno že v uvodni izjavi 20, navedene mednarodne konvencije o 
človekovih pravicah pa v uvodni izjavi 4. Sama odložitev izgona je v nasprotju z učinkovito 
azilno politiko, kot je navedeno v uvodni izjavi 3.

Predlog spremembe 564
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) sodelovanje državljana tretje 
države v tekočih kazenskih ali upravnih 
postopkih kot žrtev, osumljenec ali priča, 
zlasti v zvezi z Direktivo 2009/52/ES, 
Direktivo 2011/36/EU in Direktivo 
2012/29/EU.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 14 
in uvodne izjave 15a (novo).

Predlog spremembe 565
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) fizično ali duševno stanje črtano
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državljana tretje države;

Or. nl

Obrazložitev

Fizično ali duševno stanje državljana tretje države je že bilo ocenjeno v postopku. V 
preteklosti je posebna omemba teh podrobnosti po zaključku postopkov privedla do 
orkestriranih incidentov v zvezi z repatriacijo. To vodi do neučinkovitega azilnega sistema in 
manj pravične obravnave državljanov tretjih držav. Predlog spremembe preprečuje, da bi 
vrtiljak postopkov oviral učinkovito politiko vračanja, kot je navedeno v uvodni izjavi 3.

Predlog spremembe 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Predlog direktive
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12 Vrnitev in odstranitev mladoletnika 
brez spremstva

12 Vrnitev in odstranitev otroka brez 
spremstva

Or. en

Obrazložitev

Medskupina za otrokove pravice uvaja dodatne varovalne ukrepe, da se bodo v postopkih 
vračanja, ki vključujejo otroke, vedno prednostno upoštevale največje koristi otroka, ne glede 
na to, ali so brez spremstva, ločeni od družine ali v spremstvu družine.

Predlog spremembe 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12 Vrnitev in odstranitev mladoletnika 
brez spremstva

12 Vrnitev in odstranitev mladoletnika

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb člena 20.

Predlog spremembe 568
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12 Vrnitev in odstranitev mladoletnika 
brez spremstva

12 Vrnitev in odstranitev mladoletnika

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 40.

Predlog spremembe 569
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, 
ki izvršujejo vrnitev, pri tem pa se 
upošteva največja korist otroka.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

V interesu mladoletnika je, da se čim prej vrne v svojo matično državo, kjer bo zanj 
odgovorna vlada te matične države. Ta predlog spremembe je potreben za vzpostavitev 
učinkovite politike vračanja, kot je navedeno v uvodni izjavi 3.
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Predlog spremembe 570
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

1. Države članice čim prej po 
identifikaciji mladoletnika, v vsakem 
primeru pa preden se izda odločba o 
vrnitvi mladoletnika, izvedejo oceno 
največje koristi, da bi ugotovile, ali je 
vrnitev v interesu otroka, ne glede na to, 
ali je v spremstvu družine, brez spremstva 
ali ločen od družine. V primerih, v katerih 
se ugotovi, da je vrnitev v največjo korist 
otroka, se sprejmejo posebni in ustrezni 
izvedbeni ukrepi. Zagotovi se pomoč 
ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvajajo prisilno vračanje, vključno z 
usposobljenimi oskrbovalci ter pravno in 
prevajalsko pomočjo, pri tem pa se 
upošteva največja korist otroka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40.

Predlog spremembe 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, vključno z osebami, 
zadolženimi za varstvo otrok za ves 
postopek, pri tem pa se upošteva največja 
korist otroka. Države članice pred 
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odločitvijo o odstranitvi otroka brez 
spremstva upoštevajo tudi zakonite in 
stalne vezi, ki jih je otrok oblikoval v 
državah članicah, vključno s šolanjem.

Or. en

Obrazložitev

Medskupina za otrokove pravice uvaja dodatne varovalne ukrepe, da se bodo v postopkih 
vračanja, ki vključujejo otroke, vedno prednostno upoštevale največje koristi otroka, ne glede 
na to, ali so brez spremstva, ločeni od družine ali v spremstvu družine.

Predlog spremembe 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, države 
članice čim prej sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za identifikacijo njegovih 
družinskih članov. Zagotovi se pomoč 
ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu z otrokovo koristjo, s katero je prežeta celotna direktiva. 
Tako recimo lepo dopolnjuje predlog spremembe 23 in uvodno izjavo 43.

Predlog spremembe 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

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se predvsem 
upošteva največja korist otroka, 
posvetovati pa se je treba s skrbnikom ali 
pravnim zastopnikom, imenovanim za 
pomoč mladoletniku brez spremstva.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe 
člena 14 o upravljanju vračanja, pri katerem je treba posebno pozornost posvetiti ranljivim 
skupinam, zlasti otrokom. S tem predlogom spremembe so okrepljeni varovalni ukrepi za 
pravice otrok, kar je v skladu s stališčem Parlamenta v drugih zadevah, kot je CEAS, o tem pa 
je bilo delno doseženo soglasje v trialogu o teh zadevah.

Predlog spremembe 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, ob prisotnosti izbranega 
skrbnika, pri tem pa se upošteva največja 
korist otroka.

Or. it

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb členov, ki 
obravnavajo ravnanje z mladoletniki brez spremstva, in drugimi besedili, ki so predmet 
reforme skupnega evropskega azilnega sistema in ki jih je sprejel Evropski parlament v 
preteklem zakonodajnem obdobju.

Predlog spremembe 575
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Maria Grapini

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

(1) Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upoštevata 
največja korist otroka in posebna skrb 
zanj.

Or. ro

Predlog spremembe 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika, se zagotovi pomoč ustreznih 
organov, ki niso organi, ki izvršujejo 
vrnitev, pri tem pa se upošteva največja 
korist otroka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb člena 20.

Predlog spremembe 577
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden je mladoletnik brez 
spremstva odstranjen z ozemlja države 

črtano
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članice, se organi te države članice 
prepričajo, da bo vrnjen članu družine, 
izbranemu skrbniku ali ustreznim 
sprejemnim centrom v državi vrnitve.

Or. nl

Obrazložitev

Za razmere v matični državi je odgovorna vlada matične države. Ta tudi najbolje ve, kdo je 
družina ali kdo se lahko določi za skrbnika. Ta predlog spremembe je potreben za 
vzpostavitev učinkovite politike vračanja, kot je navedeno v uvodni izjavi 3. V izvirnem 
besedilu so določeni pogoji, ki jih država članica ne more izpolniti ali so odvisni od dobre 
volje tretjih držav.

Predlog spremembe 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden je mladoletnik brez 
spremstva odstranjen z ozemlja države 
članice, se organi te države članice 
prepričajo, da bo vrnjen članu družine, 
izbranemu skrbniku ali ustreznim 
sprejemnim centrom v državi vrnitve.

2. Preden je mladoletnik brez 
spremstva odstranjen z ozemlja države 
članice, se organi te države članice 
prepričajo, da bo vrnjen članu družine, 
izbranemu skrbniku ali ustreznim 
sprejemnim centrom v državi vrnitve, in 
opravijo natančno naknadno spremljanje, 
da bi zagotovili, da se upošteva največja 
korist otroka. Kadar se šteje, da je vrnitev 
v največjo korist otroka, države članice 
zagotovijo, da otrok prejme ustrezno 
pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Medskupina za otrokove pravice uvaja dodatne varovalne ukrepe, da se bodo v postopkih 
vračanja, ki vključujejo otroke, vedno prednostno upoštevale največje koristi otroka, ne glede 
na to, ali so brez spremstva, ločeni od družine ali v spremstvu družine.
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Predlog spremembe 579
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden je mladoletnik brez 
spremstva odstranjen z ozemlja države 
članice, se organi te države članice 
prepričajo, da bo vrnjen članu družine, 
izbranemu skrbniku ali ustreznim 
sprejemnim centrom v državi vrnitve.

2. Preden je mladoletnik brez 
spremstva ali mladoletnik, ločen od 
družine, vrnjen z ozemlja države članice, 
se organi te države članice prepričajo, da 
bo vrnjen članu družine, ter zagotovijo 
ustrezen prenos varstva in ureditve 
skrbništva, ki je ustrezen in primeren za 
posameznega mladoletnika, njegove starše 
in njegovega običajnega primarnega 
skrbnika.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40.

Predlog spremembe 580
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice mladoletnikom in 
družinam zagotovijo dokumentacijo, v 
kateri je navedeno, da so v postopku 
vračanja in nihče od njih, vključno z 
zakonskimi ali običajnimi primarnimi 
skrbniki, ne bo pridržan.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo korist, Zato bi bilo 
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treba uvesti prepoved pridržanja mladoletnikov, da bi jih zaščitili. Poleg tega pojem največje 
koristi otroka pomeni tudi, da tudi starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi 
smeli biti nikoli pridržani.

Predlog spremembe 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Otrokom brez spremstva ves čas 
postopka pomaga skrbnik, pri vseh 
odločitvah pa se upoštevajo predvsem 
koristi otroka.

Or. en

Obrazložitev

Da bi vedno zagotovili prednostno upoštevanje največje koristi otroka, je treba imenovati 
skrbnika za mladoletnike, ločene od družine, in mladoletnike brez spremstva. Predlog 
spremembe temelji na priročniku Agencije Evropske unije za temeljne pravice z naslovom 
Handbook on Guardianship for children deprived of parental care (Priročnik o skrbništvu za 
otroke brez starševske oskrbe), str. 26 in naslednje.

Predlog spremembe 582
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice zagotovijo, da je za 
pomoč mladoletnikom brez spremstva in 
mladoletnikom, ločenim od družine, 
imenovan neodvisen in usposobljen 
skrbnik s potrebnim strokovnim znanjem 
in končanim usposabljanjem, ki lahko 
zagotovi, da se upošteva največja korist 
otroka. Zato skrbnik sodeluje v postopku, 
da bi zagotovil, da se vrnitve izvedejo 
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samo, če so v največjo korist otroka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40.

Predlog spremembe 583
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Vsem mladoletnikom in njihovim 
družinam se zagotovi pomoč pri vračanju 
in ponovnem vključevanju.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40.

Predlog spremembe 584
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 črtano
Prepoved vstopa

1.
Odločbam o vrnitvi se priloži prepoved 
vstopa, če:
(a) obdobje za prostovoljni odhod ni bilo 
odobreno, ali
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(b) obveznost vrnitve ni bila spoštovana.
V drugih primerih se odločbam o vrnitvi 
lahko priloži prepoved vstopa.
2. Države članice lahko prepoved vstopa, 
ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, izdajo 
državljanu tretje države, ki je nezakonito 
prebival na ozemlju držav članic in 
katerega nezakonito prebivanje je bilo 
odkrito v povezavi z mejnimi kontrolami 
pri izstopu v skladu s členom 8 Uredbe 
(EU) 2016/399, če je to utemeljeno na 
podlagi posebnih okoliščin posameznega 
primera in ob upoštevanju načela 
sorazmernosti.
3. Trajanje prepovedi vstopa se določi ob 
upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne 
traja več kot pet let. Pet let se lahko 
prekorači, če državljan tretje države 
predstavlja resno grožnjo javnemu redu, 
javni varnosti ali državni varnosti.
4.
Države članice preučijo preklic ali 
začasen odlog prepovedi vstopa, če lahko 
državljan tretje države, za katerega je bila 
izdana prepoved vstopa v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1, dokaže, da je 
zapustil ozemlje države članice v celoti v 
skladu z odločbo o vrnitvi.
Za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, 
katerim je bilo odobreno dovoljenje za 
prebivanje po Direktivi Sveta 
2004/81/ES28, ne velja prepoved vstopa, 
brez poseganja v točko (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, 
da zadevni državljan tretje države ne 
predstavlja grožnje za javni red, javno 
varnost ali nacionalno varnost.
Države članice se lahko v posameznih 
primerih vzdržijo izdaje prepovedi vstopa, 
jo prekličejo ali začasno odložijo iz 
humanitarnih razlogov.
Države članice lahko v posameznih 
primerih ali določenih vrstah primerov 
prekličejo ali začasno odložijo prepoved 
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vstopa iz drugih razlogov.
5. Kadar država članica obravnava izdajo 
dovoljenja za prebivanje ali drugo 
dovoljenje, ki zagotavlja pravico do 
prebivanja državljanu tretje države, za 
katerega je druga država članica izdala 
prepoved vstopa, se najprej posvetuje z 
državo članico, ki je prepoved vstopa 
izdala, v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 
2018/XXX29.
6. Odstavki 1 do 5 se uporabljajo brez 
poseganja v pravico do mednarodne 
zaščite v državah članicah v skladu s 
točko (a) člena 2 Direktive 2011/95/EU.
_________________
28 Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 
29. aprila 2004 o dovoljenju za 
prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih 
držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z 
ljudmi ali so bili predmet dejanj 
omogočanja nezakonitega priseljevanja, 
ki sodelujejo s pristojnimi organi 
(UL L 261, 6.8.2004, str. 19).
29 Uredba (EU) 2018/… Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju mejnih kontrol, o 
spremembi Schengenske konvencije ter 
spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1987/2006 [še ni sprejeta].

Or. en

Predlog spremembe 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločbam o vrnitvi se priloži prepoved 
vstopa, če:

Odločbam o vrnitvi se lahko priloži 
prepoved vstopa, če:
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se navezuje na predloge sprememb člena 9.

Predlog spremembe 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obveznost vrnitve ni bila 
spoštovana.

(b) obveznost vrnitve ni bila 
spoštovana. Odločbam o vrnitvi otrok se 
ne priloži prepoved vstopa.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb 
poročevalca k uvodnima izjavama 14 in 28 ter členu 9 o prostovoljnem odhodu ter k uvodni 
izjavi 25 o prepovedi vstopa. Medskupina za otrokove pravice meni, da bi bila uvedba 
prepovedi vstopa nesorazmerna, zlasti v primerih, ki vključujejo otroke.

Predlog spremembe 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje 
je bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399, če je to 
utemeljeno na podlagi posebnih okoliščin 
posameznega primera in ob upoštevanju 
načela sorazmernosti.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Takšne prepovedi vstopa ob izstopu bodo nekatere državljane tretjih držav odvrnile od 
zapustitve ozemlja držav članic.

Predlog spremembe 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje 
je bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399, če je to 
utemeljeno na podlagi posebnih okoliščin 
posameznega primera in ob upoštevanju 
načela sorazmernosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje je 
bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399, če je to utemeljeno 

2. Države članice prepoved vstopa 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje je 
bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399.
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na podlagi posebnih okoliščin 
posameznega primera in ob upoštevanju 
načela sorazmernosti.

Or. fr

Predlog spremembe 590
Milan Uhrík

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje je 
bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399, če je to utemeljeno 
na podlagi posebnih okoliščin 
posameznega primera in ob upoštevanju 
načela sorazmernosti.

2. Države članice izdajo prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
državljanu tretje države, ki je nezakonito 
prebival na ozemlju držav članic in 
katerega nezakonito prebivanje je bilo 
odkrito v povezavi z mejnimi kontrolami 
pri izstopu v skladu s členom 8 Uredbe 
(EU) 2016/399.

Or. sk

Predlog spremembe 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje je 
bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399, če je to utemeljeno 
na podlagi posebnih okoliščin 

2. Države članice lahko prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje je 
bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399, če je to utemeljeno 
na podlagi posebnih okoliščin 



AM\1214327SL.docx 259/342 PE658.738v01-00

SL

posameznega primera in ob upoštevanju 
načela sorazmernosti.

posameznega primera.

Or. fr

Predlog spremembe 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne 
traja več kot pet let. Pet let se lahko 
prekorači, če državljan tretje države 
predstavlja resno grožnjo javnemu redu, 
javni varnosti ali državni varnosti.

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera, vendar ni daljše od 
petih let. Pet let se lahko prekorači, če 
državljan tretje države predstavlja resno 
grožnjo javnemu redu, javni varnosti ali 
državni varnosti, če je to potrjeno z 
obsodilno sodbo ali z drugimi objektivnimi 
dejstvi, ki jih je možno razbrati iz 
okoliščin primera.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v tesni povezavi s predlogom spremembe Komisije k členu 13a(2), 
saj organom dovoljuje, da prepoved vstopa razširijo tudi na primere kontrole na zunanjih 
mejah.

Predlog spremembe 593
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne traja 
več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, 
če državljan tretje države predstavlja resno 

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne traja 
več kot deset let. Deset let se lahko 
prekorači, če državljan tretje države 
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grožnjo javnemu redu, javni varnosti ali 
državni varnosti.

predstavlja resno grožnjo javnemu redu, 
javni varnosti ali državni varnosti ali je bil 
obsojen za kaznivo dejanje, za katero je 
zagrožena najvišja zaporna kazen 
najmanj treh let.

Or. en

Obrazložitev

Ta stavek je dodan za pojasnitev, da ima tudi kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena 
najvišja zaporna kazen najmanj treh let, za namene te direktive posledice v zvezi s trajanjem 
prepovedi vstopa, izdane tej osebi. Enako velja za druge dele te direktive, kjer je ta stavek 
uporabljen. Ker predlog Evropske komisije v celotnem predlogu dodaja tveganje za javni red, 
javno varnost ali nacionalno varnost, je pomembno, da se doda ta specifikacija.

Predlog spremembe 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne traja 
več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, 
če državljan tretje države predstavlja resno 
grožnjo javnemu redu, javni varnosti ali 
državni varnosti.

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne traja 
več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, 
če državljan tretje države predstavlja 
dejansko in resno grožnjo javnemu redu, 
javni varnosti ali državni varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 595
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne traja 

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma traja 
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več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, 
če državljan tretje države predstavlja resno 
grožnjo javnemu redu, javni varnosti ali 
državni varnosti.

vsaj dvajset let. Lahko pa je daljše od 
dvajset let, če državljan tretje države 
predstavlja resno grožnjo javnemu redu, 
javni varnosti ali državni varnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Vrtiljak prošenj je treba ustaviti. Državljani tretjih držav bi morali vedeti, da morajo 
prihodnost zgraditi v svoji državi. Tako bodo bolj zavezani ponovnemu vključevanju. 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je v nasprotju z besedilom uvodne izjave 3 o učinkoviti 
politiki vračanja. 

Predlog spremembe 596
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice preučijo preklic ali 
začasen odlog prepovedi vstopa, če lahko 
državljan tretje države, za katerega je bila 
izdana prepoved vstopa v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1, dokaže, da je 
zapustil ozemlje države članice v celoti v 
skladu z odločbo o vrnitvi.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Spoštovanje odločbe o vrnitvi samo po sebi ne more dati pravice do ponovnega vstopa. Tako 
nastane vrtiljak prošenj. Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je v nasprotju z besedilom uvodne 
izjave 3 o učinkoviti politiki vračanja.

Predlog spremembe 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE658.738v01-00 262/342 AM\1214327SL.docx

SL

Države članice preučijo preklic ali začasen 
odlog prepovedi vstopa, če lahko državljan 
tretje države, za katerega je bila izdana 
prepoved vstopa v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1, dokaže, da je 
zapustil ozemlje države članice v celoti v 
skladu z odločbo o vrnitvi.

Države članice preučijo preklic ali začasen 
odlog prepovedi vstopa, če lahko državljan 
tretje države, za katerega je bila izdana 
prepoved vstopa v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1, dokaže, da je 
zapustil ozemlje države članice v celoti v 
skladu z odločbo o vrnitvi.

Države članice določijo, da je preklic ali 
začasni odlog prepovedi vstopa pogojen s 
tem, da državljan tretje države ali druga 
oseba ali odgovorni subjekt, plača stroške, 
ki izhajajo iz odločitve, sprejete v skladu s 
členom 10(7), da se ugotovijo stroški, 
povezani z izgonom tega državljana tretje 
države. V tem primeru se prepoved vstopa 
ne prekliče ali odloži, dokler državljan 
tretje države ali druga oseba ali odgovorni 
subjekt ne plača teh stroškov. Če stroški 
niso plačani do konca obdobja prepovedi 
vstopa, se to obdobje podaljša do datuma 
zastaranja teh stroškov v skladu z 
nacionalno zakonodajo.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 10.7 (novo). Predlog 
spremembe uvaja možnost preklica ali začasnega odloga prepovedi vstopa, kar je odvisno od 
stroškov, povezanih z izgonom.

Predlog spremembe 598
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, 
katerim je bilo odobreno dovoljenje za 
prebivanje po Direktivi Sveta 
2004/81/ES28, ne velja prepoved vstopa, 
brez poseganja v točko (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, 
da zadevni državljan tretje države ne 
predstavlja dejanske in trenutne grožnje 

črtano
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za javno varnost ali nacionalno varnost.
_________________
28 Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. 
aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, 
izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so 
žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so 
bili predmet dejanj omogočanja 
nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi (UL L 261, 6.8.2004, 
str. 19).

Or. nl

Obrazložitev

Sama obtožba o trgovini z ljudmi domnevnim žrtvam ne zagotavlja pravice do prebivanja, saj 
bi lahko to tiste, ki jih zanima priselitev, spodbudilo, da vstopijo v stik s trgovci z ljudmi ali 
jih prosijo za pomoč pri prošnjah za azil.

Predlog spremembe 599
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, 
katerim je bilo odobreno dovoljenje za 
prebivanje po Direktivi Sveta 
2004/81/ES28, ne velja prepoved vstopa, 
brez poseganja v točko (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, 
da zadevni državljan tretje države ne 
predstavlja grožnje za javni red, javno 
varnost ali nacionalno varnost.

Za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, 
katerim je bilo odobreno dovoljenje za 
prebivanje po Direktivi Sveta 
2004/81/ES28, ne velja prepoved vstopa, 
brez poseganja v točko (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, 
da zadevni državljan tretje države ne 
predstavlja grožnje za javni red, javno 
varnost ali nacionalno varnost oziroma ni 
bil obsojen za kaznivo dejanje, za katero 
je zagrožena najvišja zaporna kazen 
najmanj treh let.

_________________ _________________
28Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 
29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, 
izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so 
žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so 
bili predmet dejanj omogočanja 

28Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 
29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, 
izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so 
žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so 
bili predmet dejanj omogočanja 
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nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi (UL L 261, 6.8.2004, 
str. 19).

nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi (UL L 261, 6.8.2004, 
str. 19).

Or. en

Obrazložitev

Ta stavek je dodan za pojasnitev, da ima tudi kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena 
najvišja zaporna kazen najmanj treh let, za namene te direktive posledice v zvezi s trajanjem 
prepovedi vstopa, izdane tej osebi. Enako velja za druge dele te direktive, kjer je ta stavek 
uporabljen. Ker predlog Evropske komisije v celotnem predlogu dodaja tveganje za javni red, 
javno varnost ali nacionalno varnost, je pomembno, da se doda ta specifikacija.

Predlog spremembe 600
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar država članica obravnava 
izdajo dovoljenja za prebivanje ali drugo 
dovoljenje, ki zagotavlja pravico do 
prebivanja državljanu tretje države, za 
katerega je druga država članica izdala 
prepoved vstopa, se najprej posvetuje z 
državo članico, ki je prepoved vstopa 
izdala, v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 
2018/XXX29.

5. Država članica ne more izdati 
dovoljenja za prebivanje ali drugega 
dovoljenja, ki zagotavlja pravico do 
prebivanja državljanu tretje države, za 
katerega je druga država članica izdala 
prepoved vstopa.

_________________
29 Uredba (EU) 2018/… Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne […] o 
vzpostavitvi, delovanju in uporabi 
schengenskega informacijskega sistema 
(SIS) na področju mejnih kontrol, o 
spremembi Schengenske konvencije ter 
spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1987/2006 [še ni sprejeta].

Or. nl

Obrazložitev

Zaradi logike schengenskega območja ena država članica ne sme razveljaviti prepovedi 
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ponovnega vstopa druge države članice.

Predlog spremembe 601
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljanje vračanja Spremljanje postopkov vračanja in 
ponovnega vključevanja v državi vrnitve

Or. en

Predlog spremembe 602
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadalje razvija 
nacionalni sistem upravljanja vračanja, v 
okviru katerega se obdelujejo vse potrebne 
informacije za izvajanje te direktive, zlasti 
kar zadeva upravljanje posameznih 
primerov in morebitnih postopkov v zvezi 
z vračanjem.

1. Vsaka država članica spremlja 
postopke vračanja in ponovnega 
vključevanja v državi vrnitve.

Or. en

Predlog spremembe 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi, 1. Vsaka država članica vzpostavi, 
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vodi, vzdržuje in nadalje razvija nacionalni 
sistem upravljanja vračanja, v okviru 
katerega se obdelujejo vse potrebne 
informacije za izvajanje te direktive, zlasti 
kar zadeva upravljanje posameznih 
primerov in morebitnih postopkov v zvezi 
z vračanjem.

vodi, vzdržuje in nadalje razvija nacionalni 
sistem upravljanja vračanja, v okviru 
katerega se obdelujejo vse potrebne 
informacije za izvajanje te direktive, zlasti 
kar zadeva upravljanje posameznih 
primerov in morebitnih postopkov v zvezi 
z vračanjem ter tudi spremljanje in 
podporo po vrnitvi za zagotovitev 
trajnostnih vrnitev.

Or. en

Predlog spremembe 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadalje razvija nacionalni 
sistem upravljanja vračanja, v okviru 
katerega se obdelujejo vse potrebne 
informacije za izvajanje te direktive, zlasti 
kar zadeva upravljanje posameznih 
primerov in morebitnih postopkov v zvezi 
z vračanjem.

1. Vsaka država članica vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadalje razvija nacionalni 
sistem upravljanja vračanja, v okviru 
katerega se obdelujejo vse potrebne 
informacije za izvajanje te direktive, zlasti 
kar zadeva upravljanje posameznih 
primerov in morebitnih postopkov v zvezi 
z vračanjem, vključno s ponovnim 
vključevanjem v državi vrnitve.

Or. en

Predlog spremembe 605
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo izvedbo 
individualnih ocen, da se med celotnim 
postopkom vračanja vsakemu migrantu 
zagotovi prilagojena podpora ob 
upoštevanju spola in starosti ter v skladu z 
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mednarodnim pravom.

Or. en

Predlog spremembe 606
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Pravno svetovanje se zagotovi v 
jeziku, ki ga državljan tretje države 
razume. Izvaja se v pogojih, v katerih 
lahko migrant svobodno postavlja 
vprašanja in izraža svoje mnenje, tudi 
svoje pomisleke.

Or. en

Predlog spremembe 607
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Državljan tretje države lahko v 
vseh fazah postopka uporabi obstoječe 
postopke, da ugotovi status prebivanja in 
zaprosi zanj, vključno s postopki za 
mednarodno zaščito, vsemi drugimi 
oblikami postopkov za zaščito, ki jih 
zagotavlja nacionalna zakonodaja, in 
drugimi postopki, ki zagotavljajo status.

Or. en

Predlog spremembe 608
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni sistem se vzpostavi na 
način, ki zagotavlja tehnično združljivost 
ter omogoča komunikacijo s centralnim 
sistemom, vzpostavljenim v skladu s 
členom 50 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
evropski mejni in obalni straži].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni sistem se vzpostavi na 
način, ki zagotavlja tehnično združljivost 
ter omogoča komunikacijo s centralnim 
sistemom, vzpostavljenim v skladu s 
členom 50 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
evropski mejni in obalni straži].

2. Nacionalni sistem se vzpostavi na 
način, ki zagotavlja tehnično združljivost 
ter omogoča komunikacijo s centralnim 
sistemom, vzpostavljenim v skladu s 
členom 50 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
evropski mejni in obalni straži], in ob 
popolnem spoštovanju vse zakonodaje EU 
o varstvu podatkov, zlasti splošne uredbe o 
varstvu podatkov in direktive o varstvu 
podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj. Komisija 
sprejme delegirani akt za določitev 
posebnega pravnega okvira za delovanje 
tega centralnega sistema in komunikacijo 
med nacionalnimi sistemi in centralnim 
sistemom, vključno z jasno določitvijo 
namenov obdelave prek tega centralnega 
sistema ter kategorij osebnih podatkov, ki 
se obdelajo za posamezen namen.

Or. en
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Obrazložitev

Trenutni predlog Komisije je precej nejasen, treba ga je bolje pojasniti v skladu z mnenjem 
ENVP o tem predlogu prenovitve.

Predlog spremembe 610
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 
namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

Države članice same odločijo, ali bodo 
oblikovale programe za zagotavljanje 
logistične, finančne in druge materialne 
oziroma stvarne pomoči v skladu z 
nacionalno zakonodajo z namenom 
podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

_________________ _________________
30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

Or. nl

Obrazložitev

Gre za stvar nacionalne suverenosti.

Predlog spremembe 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 
namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 
namenom podpiranja vračanja nedovoljeno 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

_________________ _________________
30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Izraz „nezakonito“ ni ustrezen v kontekstu migracij, zato se v celotnem besedilu nadomesti z 
izrazom „nedovoljeno“. Mednarodni organi, vključno z Generalno skupščino Združenih 
narodov in Mednarodno organizacijo za migracije, priporočajo rabo izrazov „nedovoljeno“ 
ali „neevidentirano“.

Predlog spremembe 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 
namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalnimi določbami z 
namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

_________________ _________________
30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
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15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

Or. fr

Predlog spremembe 613
Balázs Hidvéghi

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 
namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

Države članice lahko oblikujejo programe 
za zagotavljanje logistične, finančne in 
druge materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 
namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

_________________ _________________
30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Takšna pomoč lahko vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve.

Takšna pomoč lahko vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve s spremljanjem osebnih načrtov 
ponovnega vključevanja vrnjenih oseb, 
kjer je to pravno in praktično izvedljivo, 
da bi zagotovili trajnostne vrnitve, zlasti 
ob upoštevanju posebnih okoliščin 
državljanov tretjih držav in namenjanju 
posebne pozornosti primerom ranljivih 
oseb. Države članice zagotovijo nadaljnje 
spremljanje teh načrtov s strani 
namenskih in neodvisnih organov za 
spremljanje.

Or. en

Predlog spremembe 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takšna pomoč lahko vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve.

Takšna pomoč vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve.

Or. en

Predlog spremembe 616
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takšna pomoč lahko vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve.

Takšna pomoč vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve.

Or. en
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Predlog spremembe 617
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nacionalni programi vključujejo 
neprekinjeno oskrbo državljanov tretjih 
držav v vseh fazah postopka vračanja in 
ponovnega vključevanja. To vključuje 
zagotavljanje ustreznih informacij o 
razmerah v državah vrnitve pred 
odhodom, ki jih v razumljivem jeziku 
zagotovijo neodvisni organi ali organi 
OZN, ustrezen prenos oskrbe oseb v 
ranljivem položaju ter ureditve skrbništva, 
kar zadeva otroke brez spremstva in 
otroke, ločene od družine ter njihove 
starše. Nacionalni programi vključujejo 
mehanizme za ustrezen prenos pravne 
pomoči ter dostopa do mehanizmov 
pravnega varstva in pravnih sredstev ter 
dostop do ustreznih nacionalnih upravnih 
in kazenskih postopkov, zlasti v skladu z 
direktivami 2009/52/ES, 2011/36/EU in 
2012/29/EU med celotnim postopkom 
vračanja, vključno z ukrepi za zagotovitev, 
da sporazumi o ponovnem sprejemu 
vključujejo dostop do pravnega varstva po 
vrnitvi v tretjo državo.

Or. en

Predlog spremembe 618
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev takšne pomoči, vključno z 
njeno vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 

črtano
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kot je določeno v členu 7 te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev takšne pomoči, vključno z 
njeno vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To črtanje je v skladu s predlogi sprememb člena 7.

Predlog spremembe 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev takšne pomoči, vključno z njeno 
vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive.

Odobritev takšne pomoči, vključno z njeno 
vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive, 
zanjo pa lahko veljajo pogoji in razlogi za 
izključitev, opredeljeni v nacionalnih 
določbah, zlasti kar zadeva podporo za 
ponovno vključevanje v tretji državi 
vrnitve. Praviloma se pomoč iz tega 
odstavka ne dodeli državljanu tretje 
države, ki je že prejel pomoč države 
članice za ponovno vključevanje.
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Or. fr

Predlog spremembe 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev takšne pomoči, vključno z njeno 
vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive.

Odobritev takšne pomoči, vključno z njeno 
vrsto in obsegom, je lahko odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive, 
kadar je zaradi nesodelovanja državljana 
tretje države mogoče utemeljeno 
domnevati, da državljan tretje države v 
prihodnosti ne bo sodeloval pri podpori za 
ponovno vključevanje.

Or. en

Predlog spremembe 622
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev takšne pomoči, vključno z njeno 
vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive.

Odobritev takšne pomoči, vključno z njeno 
vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive. 
Pomoč, odobrena v skladu s tem 
odstavkom, se odobri samo enkrat.

Or. en

Predlog spremembe 623
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Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločbe o vrnitvi in, če so bile izdane, 
odločbe o prepovedi vstopa in odločbe o 
odstranitvi se izdajo v pisni obliki ter 
navajajo dejanske in pravne razloge ter 
informacije o razpoložljivih pravnih 
sredstvih.

Države članice v jeziku, ki ga državljan 
tretje države razume, zagotovijo pisni in 
ustni prevod glavnih elementov odločb v 
zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1, vključno z 
informacijami o razpoložljivih pravnih 
sredstvih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 624
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije o dejanskih razlogih so lahko 
omejene, če nacionalna zakonodaja 
dovoljuje omejitev pravice do 
obveščenosti, zlasti z namenom varovanja 
nacionalne varnosti, obrambe, javne 
varnosti ter preprečevanja, preiskovanja, 
odkrivanja in pregona kaznivih dejanj.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 625
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na zahtevo v jeziku, 
ki ga državljan tretje države razume ali za 
katerega se lahko smiselno domneva, da 
ga razume, zagotovijo pisni ali ustni 
prevod glavnih elementov odločb v zvezi z 
vrnitvijo iz odstavka 1, vključno z 
informacijami o razpoložljivih pravnih 
sredstvih.

2. Države članice v jeziku, ki ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni in ustni prevod glavnih elementov 
odločb v zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1, 
vključno z informacijami o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti v predlogu se elementi v zvezi z zagotavljanjem informacij iz 
člena 15 prestavijo v člen 7.

Predlog spremembe 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na zahtevo v jeziku, 
ki ga državljan tretje države razume ali za 
katerega se lahko smiselno domneva, da 
ga razume, zagotovijo pisni ali ustni 
prevod glavnih elementov odločb v zvezi z 
vrnitvijo iz odstavka 1, vključno z 
informacijami o razpoložljivih pravnih 
sredstvih.

2. Države članice v jeziku, ki ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov 
odločb v zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1, 
vključno z informacijami o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do razumljivih informacij je ključnega pomena za državljane tretjih držav, zlasti pri 
pripravah za vrnitev. Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi 
spremembe člena 7.
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Predlog spremembe 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice se lahko odločijo, 
da ne uporabijo odstavka 2 za državljane 
tretjih držav, ki so nezakonito vstopili na 
ozemlje države članice in zato niso dobili 
dovoljenja ali pravice do prebivanja v tej 
državi članici.

črtano

V takšnem primeru se odločbe v zvezi z 
vrnitvijo iz odstavka 1 izdajo na 
standardnem obrazcu, ki je določen v 
nacionalni zakonodaji.
Države članice dajo na voljo splošne 
informacije z razlago glavnih elementov 
standardnega obrazca v vsaj petih jezikih, 
ki jih nezakoniti priseljenci, ki v zadevno 
državo članico vstopajo, najbolj pogosto 
uporabljajo ali razumejo.

Or. en

Obrazložitev

Vsi migranti bi morali imeti dostop do informacij o svojih vrnitvah in povezanih postopkih. Ta 
predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 7.

Predlog spremembe 628
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice se lahko odločijo, da ne 
uporabijo odstavka 2 za državljane tretjih 
držav, ki so nezakonito vstopili na ozemlje 
države članice in zato niso dobili 
dovoljenja ali pravice do prebivanja v tej 
državi članici.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 629
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V takšnem primeru se odločbe v zvezi z 
vrnitvijo iz odstavka 1 izdajo na 
standardnem obrazcu, ki je določen v 
nacionalni zakonodaji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 630
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice dajo na voljo splošne 
informacije z razlago glavnih elementov 
standardnega obrazca v vsaj petih jezikih, 
ki jih nezakoniti priseljenci, ki v zadevno 
državo članico vstopajo, najbolj pogosto 
uporabljajo ali razumejo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 631
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice dajo na voljo splošne 
informacije z razlago glavnih elementov 

Države članice dajo na voljo splošne 
informacije z razlago glavnih elementov 
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standardnega obrazca v vsaj petih jezikih, 
ki jih nezakoniti priseljenci, ki v zadevno 
državo članico vstopajo, najbolj pogosto 
uporabljajo ali razumejo.

standardnega obrazca v vsaj petih glavnih 
svetovnih jezikih.

Or. nl

Obrazložitev

Država članica ne more predvideti, iz katere države bo prišlo največ beguncev. Državljani 
tretjih držav torej tudi tu ne morejo uveljavljati nobenih pravic. S predlogom spremembe se 
ustvari predvidljiva delovna obremenitev in s tem učinkovita azilna politika, ki temelji na 
jasnih, preglednih in pravičnih pravilih, kot je navedeno v uvodni izjavi 4.

Predlog spremembe 632
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16 Pravna sredstva 16 Pravno sredstvo

Or. nl

Obrazložitev

Da bi omejili trajanje postopkov in preprečili vrtiljak pritožb, bi morala obstajati le ena 
pritožba.

Predlog spremembe 633
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
zagotovi učinkovito pravno sredstvo, da se 
pritoži zoper odločbo v zvezi z vrnitvijo iz 
člena 15(1) ali zagotovi njen ponovni 
pregled pred pristojnim sodnim organom .

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
zagotovi učinkovito pravno sredstvo, da se 
pritoži zoper odločbo v zvezi z vrnitvijo iz 
člena 15(1) ali zagotovi njen ponovni 
pregled pred pristojnim sodnim organom .

Zadevnemu državljanu tretje države se 
zagotovi učinkovito pravno sredstvo, da se 
pritoži zoper odločbo v zvezi z vrnitvijo iz 
člena 15(1) ali zagotovi njen ponovni 
pregled pred pristojnim sodnim organom . 
Države članice pravosodnim organom 
dodelijo zmogljivosti, potrebne za pravilno 
izvajanje te direktive, vključno s 
človeškimi viri in usposabljanjem, da se 
zagotovita kakovost in pravočasnost 
sodnega nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 635
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
odobri pravica do pritožbe na eni sami 
stopnji sodnega pravnega varstva zoper 
odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba temelji 
na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
odobri pravica do pritožbe na eni sami 
stopnji sodnega pravnega varstva zoper 
odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba temelji 
na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v senci meni, da namen te prenovitve ni spremeniti organizacijo sodnega 
pravnega varstva posameznih držav članic in za prosilce za azil, katerih prošnja je bila 
zavrnjena, vzpostaviti drugačna pravila kot za migrante brez urejenega statusa.

Predlog spremembe 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
odobri pravica do pritožbe na eni sami 
stopnji sodnega pravnega varstva zoper 
odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba temelji 
na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 

Zadevnemu državljanu tretje države se 
lahko odobri pravica do pritožbe le na eni 
sami stopnji sodnega pravnega varstva 
zoper odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja, in le ko se ves 
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učinkovita sodna presoja. obseg načela nevračanja v skladu z 
evropskim in mednarodnim pravom 
individualno oceni v azilnem postopku.

Or. en

Predlog spremembe 638
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
odobri pravica do pritožbe na eni sami 
stopnji sodnega pravnega varstva zoper 
odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba temelji 
na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja.

Zadevnemu državljanu tretje države se 
odobri pravica do pritožbe na samo eni 
stopnji sodnega pravnega varstva samo 
zoper odločbo o vrnitvi brez možnosti 
nadaljevanja postopka, kadar ta odločba 
temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja.

Or. nl

Obrazložitev

Vrtiljak pritožb bi bilo treba ustaviti.

Predlog spremembe 639
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
odobri pravica do pritožbe na eni sami 
stopnji sodnega pravnega varstva zoper 
odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba temelji 
na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 

Za spoštovanja načela učinkovitega 
pravnega varstva se zadevnemu državljanu 
tretje države odobri pravica do pritožbe na 
eni sami stopnji sodnega pravnega varstva 
zoper odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba 
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mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja.

temelji na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja.

Or. en

Predlog spremembe 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Če je vložena 
nadaljnja pritožba zoper prvo ali poznejšo 
odločbo v pritožbenem postopku in v vseh 
ostalih primerih, se izvršba odločbe o 
vrnitvi ne odloži, razen če sodišče na 
zahtevo prosilca ali po uradni dolžnosti ne 
odloči drugače, pri čemer ustrezno 
upošteva posebne okoliščine posameznega 
primera.

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe, za čas 
obravnave pritožbe in dokler vlagatelj ni 
obveščen o odločbi o pritožbi.

Or. en

Predlog spremembe 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
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odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Če je vložena nadaljnja 
pritožba zoper prvo ali poznejšo odločbo v 
pritožbenem postopku in v vseh ostalih 
primerih, se izvršba odločbe o vrnitvi ne 
odloži, razen če sodišče na zahtevo 
prosilca ali po uradni dolžnosti ne odloči 
drugače, pri čemer ustrezno upošteva 
posebne okoliščine posameznega primera.

odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji. Če je vložena nadaljnja pritožba 
zoper prvo ali poznejšo odločbo v 
pritožbenem postopku in v vseh ostalih 
primerih, se izvršba odločbe o vrnitvi ne 
odloži.

Or. fr

Predlog spremembe 642
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Če je vložena nadaljnja 
pritožba zoper prvo ali poznejšo odločbo v 
pritožbenem postopku in v vseh ostalih 
primerih, se izvršba odločbe o vrnitvi ne 
odloži, razen če sodišče na zahtevo 
prosilca ali po uradni dolžnosti ne odloči 
drugače, pri čemer ustrezno upošteva 
posebne okoliščine posameznega primera.

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Možnost nadaljnje 
pritožbe zoper odločbo v pritožbenem 
postopku ni potrebna.

Or. nl

Obrazložitev

Neskončni postopki se običajno uporabljajo le za izdajo dovoljenja za prebivanje, ki temelji 
na socialnih vezeh. Vztrajnost tako vodi k nepravičnim rezultatom za različne kandidate za 
azil ter ogromnim finančnim in upravnim stroškom za državo članico.
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Predlog spremembe 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Če je vložena 
nadaljnja pritožba zoper prvo ali poznejšo 
odločbo v pritožbenem postopku in v vseh 
ostalih primerih, se izvršba odločbe o 
vrnitvi ne odloži, razen če sodišče na 
zahtevo prosilca ali po uradni dolžnosti ne 
odloči drugače, pri čemer ustrezno 
upošteva posebne okoliščine posameznega 
primera.

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe zoper to 
odločbo za čas obravnave pritožbe in 
dokler državljan tretje države ni obveščen 
o odločitvi o pritožbi. Pritožba zoper 
odločbo o vrnitvi ima samodejni 
suspenzivni učinek, razen v primerih, ko 
sodni organi ocenijo ves obseg načela 
nevračanja v skladu z evropskim in 
mednarodnim pravom in ugotovijo, da ni 
nevarnosti, da bi se to načelo kršilo. 
Izvršba odločbe o vrnitvi se lahko odloži 
tudi, če sodišče na zahtevo prosilca ali po 
uradni dolžnosti odloči tako, pri čemer 
ustrezno upošteva posebne okoliščine 
posameznega primera.

Or. en

Obrazložitev

Suspenzivni učinek pritožbe na odločbo o vrnitvi je ključen, saj bi sicer lahko nastale 
nepopravljive razmere z resnimi posledicami za temeljne pravice. Edina izjema od tega 
pravila je, če sodni organ opravi celovito presojo načela nevračanja. Poleg tega bi morala 
biti sodišče ali tribunal neodvisna, da odloži izvršitev odločbe o vrnitvi iz drugih razlogov.

Predlog spremembe 644
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe zoper to 
odločbo za čas obravnave pritožbe in 
dokler vlagatelj ni obveščen o odločitvi o 
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pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Če je vložena nadaljnja 
pritožba zoper prvo ali poznejšo odločbo v 
pritožbenem postopku in v vseh ostalih 
primerih, se izvršba odločbe o vrnitvi ne 
odloži, razen če sodišče na zahtevo 
prosilca ali po uradni dolžnosti ne odloči 
drugače, pri čemer ustrezno upošteva 
posebne okoliščine posameznega primera.

pritožbi, tudi kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Pritožba zoper odločbo 
o vrnitvi ima samodejni suspenzivni 
učinek, tudi v primeru nerešenih 
postopkov pred kazenskim sodiščem, da se 
zagotovi dostop do pravnega varstva za 
žrtve in osumljence.

Or. en

Predlog spremembe 645
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Če je vložena nadaljnja 
pritožba zoper prvo ali poznejšo odločbo v 
pritožbenem postopku in v vseh ostalih 
primerih, se izvršba odločbe o vrnitvi ne 
odloži, razen če sodišče na zahtevo prosilca 
ali po uradni dolžnosti ne odloči drugače, 
pri čemer ustrezno upošteva posebne 
okoliščine posameznega primera.

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar lahko obstaja tveganje 
kršitve načela nevračanja. Če je vložena 
nadaljnja pritožba zoper prvo ali poznejšo 
odločbo v pritožbenem postopku in v vseh 
ostalih primerih, se izvršba odločbe o 
vrnitvi ne odloži, razen če sodišče na 
zahtevo prosilca ali po uradni dolžnosti ne 
odloči drugače, pri čemer ustrezno 
upošteva posebne okoliščine posameznega 
primera.

Or. en

Predlog spremembe 646
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Države članice zagotovijo, da se odločitev 
glede zahteve zadevnega državljana tretje 
države za začasno odložitev izvršbe 
odločbe o vrnitvi sprejme v 48 urah od 
vložitve takšne zahteve. V posameznih 
primerih, ki vključujejo zapletena 
dejanska ali pravna vprašanja, lahko 
pristojni sodni organ roke iz tega odstavka 
ustrezno podaljša.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se odločitev 
glede zahteve zadevnega državljana tretje 
države za začasno odložitev izvršbe 
odločbe o vrnitvi sprejme v 48 urah od 
vložitve takšne zahteve. V posameznih 
primerih, ki vključujejo zapletena 
dejanska ali pravna vprašanja, lahko 
pristojni sodni organ roke iz tega odstavka 
ustrezno podaljša.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pravno sredstvo ima vedno suspenzivni učinek, zato odločba o odložitvi ni potrebna.

Predlog spremembe 648
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se niso pojavili novi relevantni črtano
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elementi ali ugotovitve, ki bistveno 
spreminjajo posebne okoliščine 
posameznega primera, oziroma zadevni 
državljan tretje države ni predložil takšnih 
novih relevantnih elementov ali 
ugotovitev, se prvi in drugi pododstavek 
tega odstavka ne uporabljata, če:
(a) je bil razlog za začasno odložitev iz 
navedenih pododstavkov ocenjen v 
postopku v okviru uporabe Uredbe (EU) 
.../... [uredba o azilnih postopkih], za 
katerega je bila zagotovljena učinkovita 
sodna presoja v skladu s členom 53 
navedene uredbe;
(b) je odločba o vrnitvi izdana na podlagi 
odločitve o prenehanju zakonitega 
prebivanja, ki je bila sprejeta po takšnem 
postopku.

Or. en

Predlog spremembe 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se niso pojavili novi relevantni 
elementi ali ugotovitve, ki bistveno 
spreminjajo posebne okoliščine 
posameznega primera, oziroma zadevni 
državljan tretje države ni predložil takšnih 
novih relevantnih elementov ali 
ugotovitev, se prvi in drugi pododstavek 
tega odstavka ne uporabljata, če:

črtano

(a) je bil razlog za začasno odložitev iz 
navedenih pododstavkov ocenjen v 
postopku v okviru uporabe Uredbe (EU) 
.../... [uredba o azilnih postopkih], za 
katerega je bila zagotovljena učinkovita 
sodna presoja v skladu s členom 53 
navedene uredbe;
(b) je odločba o vrnitvi izdana na podlagi 
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odločitve o prenehanju zakonitega 
prebivanja, ki je bila sprejeta po takšnem 
postopku.

Or. en

Obrazložitev

To črtanje je posledica predloga spremembe prvega pododstavka člena 16(3). Pravno 
sredstvo ima samodejen suspenzivni učinek.

Predlog spremembe 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se niso pojavili novi relevantni elementi 
ali ugotovitve, ki bistveno spreminjajo 
posebne okoliščine posameznega primera, 
oziroma zadevni državljan tretje države ni 
predložil takšnih novih relevantnih 
elementov ali ugotovitev, se prvi in drugi 
pododstavek tega odstavka ne uporabljata, 
če:

Če se niso pojavili novi relevantni elementi 
ali ugotovitve, ki spreminjajo posebne 
okoliščine posameznega primera, oziroma 
zadevni državljan tretje države ni predložil 
takšnih novih relevantnih elementov ali 
ugotovitev, se prvi in drugi pododstavek 
tega odstavka ne uporabljata, če:

Or. en

Obrazložitev

Pritožbe bi morale vedno imeti suspenzivni učinek. Če bi bilo treba oceniti, ali so se pojavili 
novi elementi,in/ali ali je potreben suspenzivni učinek, bi to ponovno obremenilo organe 
držav članic, ki bi morali opraviti to ločeno presojo. Uvedba zahteve po „bistveni 
spremembi“ nalaga preveliko breme sodnim organom in obstaja tveganje, da posamezni 
primeri niso ustrezno ocenjeni, kar povzroča morebitne nepopravljive kršitve nevračanja.

Predlog spremembe 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Države članice določijo razumne roke in 
druga potrebna pravila, ki omogočajo 
uveljavljanje pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva v skladu s tem členom.

Pritožbo zoper odločbo o vrnitvi je treba 
vložiti v tridesetih dneh od prejema 
odločbe. Države članice določijo druga 
potrebna pravila, ki omogočajo 
uveljavljanje pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva v skladu s tem členom.

Or. it

Predlog spremembe 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo razumne roke in 
druga potrebna pravila, ki omogočajo 
uveljavljanje pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva v skladu s tem členom.

Države članice določijo rok, ki ni daljši od 
pet (5) dni, in druga potrebna pravila, ki 
omogočajo uveljavljanje pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva v skladu s 
tem členom.

Or. pl

Predlog spremembe 653
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo razumne roke in 
druga potrebna pravila, ki omogočajo 
uveljavljanje pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva v skladu s tem členom.

Države članice določijo razumne in 
ustrezne roke in druga potrebna pravila, ki 
omogočajo uveljavljanje pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva v skladu s 
tem členom.

Or. en

Predlog spremembe 654
Anne-Sophie Pelletier
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši 
od petih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna 
odločba izdana na podlagi pravnomočne 
odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejete v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
petih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna 
odločba izdana na podlagi pravnomočne 
odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejete v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih].

Države članice odobrijo rok najmanj 
petnajst dni za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice o pravici do 
učinkovitega pravnega sredstva iz člena 13 Evropske konvencije o človekovih pravicah (tj. 
Jabari proti Turčiji, odst. 40; Muminov proti Rusiji, odst. 90), je lahko samodejna uporaba 
kratkih rokov za vložitev pritožbe v nasprotju z zaščito pred vračanjem.

Predlog spremembe 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
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Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
petih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Države članice odobrijo rok od deset do 
petnajst dni za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Or. en

Obrazložitev

Obdobje, ki ga je predlagala Komisija, je prekratko, da bi lahko zagotovili popolno 
uresničevanje pravice do pritožbe. Rok od 10 do 15 dni za vložitev pritožbe je bolj razumen in 
realističen.

Predlog spremembe 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
petih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
petnajstih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Or. it

Predlog spremembe 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
petih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
treh dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Or. fr

Predlog spremembe 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
petih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši od 
dveh dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna odločba 
izdana na podlagi pravnomočne odločitve o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete v skladu z Uredbo (EU) .../... 
[uredba o azilnih postopkih].

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan s predlogom spremembe 12, ki ga dopolnjuje, da bi 
pospešili delovanje sodišč in nemoten potek postopka vrnitve.

Predlog spremembe 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4a. Države članice lahko v skladu z 
odstavkom 1 določijo možnost postopka 
upravnega pregleda, preden se vloži 
pritožba na sodišču, pod pogojem, da 
upravni pregled ne vpliva na učinkovitost 
pravnega sredstva.

Or. fr

Predlog spremembe 661
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevni državljan tretje države ima 
možnost dostopa do pravnega svetovanja, 
zastopanja in, kadar je potrebno, 
prevajalske pomoči.

5. Zadevni državljan tretje države ima 
možnost dostopa do pravnega svetovanja, 
zastopanja in prevajalske pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 40.

Predlog spremembe 662
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo zagotovi potrebna pravna pomoč 
in/ali pravno zastopanje brezplačno v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
ali pravili glede pravne pomoči ter lahko 
določijo, da za takšno brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3) do (6) Direktive 

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo zagotovi potrebna pravna pomoč 
in/ali pravno zastopanje brezplačno v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
ali pravili glede pravne pomoči ter lahko 
določijo, da za takšno brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3) do (6) Direktive 
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2005/85/ES. 2005/85/ES. Od beguncev s priznanim 
statusom se lahko zahteva povračilo 
stroškov pravne in prevajalske pomoči 
državi članici.

Or. nl

Obrazložitev

Pravni stroški za brezplačno pravno pomoč pomenijo ogromen pritisk na proračun pravne 
službe. Ne zdi se nerazumno, da bi morali tisti, ki so imeli neposredno korist od tega sistema, 
vladi plačati nadomestilo. Povračilo stroškov za pravno in prevajalsko pomoč po priznanju 
zagotavlja pravično obravnavo vseh primerov, kot je navedeno v uvodni izjavi 4.

Predlog spremembe 663
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo zagotovi potrebna pravna pomoč 
in/ali pravno zastopanje brezplačno v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
ali pravili glede pravne pomoči ter lahko 
določijo, da za takšno brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3) do (6) Direktive 
2005/85/ES.

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo zagotovi pravna pomoč in/ali 
pravno zastopanje brezplačno v skladu z 
ustrezno nacionalno zakonodajo ali pravili 
glede pravne pomoči. Države članice 
obvestijo državljane tretjih držav o 
možnosti posredovanja takšne vloge.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 40.

Predlog spremembe 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo zagotovi potrebna pravna pomoč 
in/ali pravno zastopanje brezplačno v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
ali pravili glede pravne pomoči ter lahko 
določijo, da za takšno brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3) do (6) Direktive 
2005/85/ES.

6. Države članice zagotovijo, da se na 
izrecno zahtevo zagotovi potrebna pravna 
pomoč in/ali pravno zastopanje brezplačno 
v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
ali pravili glede pravne pomoči ter lahko 
določijo, da za takšno brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3) do (6) Direktive 
2005/85/ES.

Or. fr

Predlog spremembe 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo zagotovi potrebna pravna pomoč 
in/ali pravno zastopanje brezplačno v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
ali pravili glede pravne pomoči ter lahko 
določijo, da za takšno brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3) do (6) Direktive 
2005/85/ES.

6. Države članice zagotovijo, da se 
zagotovi potrebna pravna pomoč in/ali 
pravno zastopanje brezplačno v skladu z 
ustrezno nacionalno zakonodajo ali pravili 
glede pravne pomoči ter lahko določijo, da 
za takšno brezplačno pravno pomoč in/ali 
pravno zastopstvo veljajo pogoji iz člena 
15(3) do (6) Direktive 2005/85/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do pravne pomoči je ključen za uveljavljanje pravice do učinkovitega pravnega 
varstva. Ta predlog spremembe je povezan z uvodno izjavo 21 ter členoma 7 in 14.

Predlog spremembe 666
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Prvi odstavek velja tudi za 
državljane tretjih držav, ki nedovoljeno 
prebivajo in v zvezi s katerimi ni mogoče 
ali ni bilo mogoče izvesti odločbe o vrnitvi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 667
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Načela, na katerih temeljijo od 1a. 
do d., ne izključujejo, da se to doseže v 
policijskem pridržanju.

Or. nl

Obrazložitev

Glede na veliko število oseb, ki pobegnejo, bi bilo treba v večini primerov dati prednost 
pridržanju pred repatriacijo. Ta predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe 15 
za uvodno izjavo 18 in predlogom spremembe 17 za uvodno izjavo 22. Policijskega pridržanja 
ni mogoče izključiti kot načina, da se zagotovijo, med drugim, nastanitev, zdravstvena oskrba 
in hrana.

Predlog spremembe 668
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu z 2. Države članice v skladu z 
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nacionalno zakonodajo osebam iz odstavka 
1 izročijo pisno potrdilo, da je bilo obdobje 
za prostovoljni odhod podaljšano v skladu 
s členom 9(2) ali da se odločba o vrnitvi 
začasno ne izvrši.

nacionalno zakonodajo osebam iz odstavka 
1 in 1a izročijo pisno potrdilo, da je bilo 
obdobje za prostovoljni odhod podaljšano 
v skladu s členom 9(2) ali da se odločba o 
vrnitvi začasno ne izvrši ali da odločbe o 
vrnitvi ni bilo mogoče izvršiti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb 
člena 17.1(a).

Predlog spremembe 669
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 670
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen če v določenem primeru ni možno 
učinkovito uporabiti drugih zadostnih, 
vendar manj prisilnih ukrepov, lahko 
države članice pridržijo državljana tretje 
države, ki je v postopku vračanja, da 
pripravijo vrnitev in/ali izvedejo postopek 
odstranitve, zlasti če:

Države članice nikoli ne uporabijo 
prisilnih ukrepov.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 18 in 
uvodnih izjav 27 in 28.

Predlog spremembe 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen če v določenem primeru ni možno 
učinkovito uporabiti drugih zadostnih, 
vendar manj prisilnih ukrepov, lahko 
države članice pridržijo državljana tretje 
države, ki je v postopku vračanja, da 
pripravijo vrnitev in/ali izvedejo postopek 
odstranitve, zlasti če:

Razen če v določenem primeru ni možno 
učinkovito uporabiti drugih zadostnih, 
vendar manj prisilnih ukrepov, lahko 
države članice pridržijo državljana tretje 
države, ki je v postopku vračanja, le, da 
pripravijo vrnitev in/ali izvedejo postopek 
odstranitve, če:

Or. en

Predlog spremembe 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen če v določenem primeru ni možno 
učinkovito uporabiti drugih zadostnih, 
vendar manj prisilnih ukrepov, lahko 
države članice pridržijo državljana tretje 
države, ki je v postopku vračanja, da 
pripravijo vrnitev in/ali izvedejo postopek 
odstranitve, zlasti če:

Razen če v določenem primeru ni možno 
učinkovito uporabiti drugih zadostnih, 
vendar manj prisilnih ukrepov, lahko 
države članice pridržijo državljana tretje 
države, ki je v postopku vračanja, le, da 
pripravijo vrnitev in/ali izvedejo postopek 
odstranitve, če:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb 
tega člena. V predlogu Komisije je bila črtana beseda „le“. Dobro bi bilo imeti izčrpen 
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seznam razlogov za pridržanje, da bi zagotovili, da se pridržanje uporablja samo v skrajnih in 
dobro opredeljenih primerih.

Predlog spremembe 673
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razen če v določenem primeru ni možno 
učinkovito uporabiti drugih zadostnih, 
vendar manj prisilnih ukrepov, lahko 
države članice pridržijo državljana tretje 
države, ki je v postopku vračanja, da 
pripravijo vrnitev in/ali izvedejo postopek 
odstranitve, zlasti če:

Razen če v določenem primeru ni možno 
učinkovito uporabiti drugih zadostnih, 
vendar manj prisilnih ukrepov, države 
članice pridržijo državljana tretje države, ki 
je v postopku vračanja, da pripravijo 
vrnitev in/ali izvedejo postopek 
odstranitve, če:

Or. en

Obrazložitev

Ta člen v tej točki ni ustrezno usklajen z uvodno izjavo 28, v kateri je izrecno navedeno, da bi 
bilo treba osebo v teh pogojih pridržati.

Predlog spremembe 674
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obstaja nevarnost pobega , 
določena v skladu s členom 6;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s črtanjem člena 6.

Predlog spremembe 675
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Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zadevni državljan tretje države 
ovira pripravo vrnitve ali postopek 
odstranitve oziroma se jima izogiba; ali

črtano

Or. en

Obrazložitev

To je v skladu s predlogom spremembe člena 18(1).

Predlog spremembe 676
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Nova utemeljitev, ki jo predlaga Komisija, ni dovolj specifična, saj ni skupnih evropskih 
opredelitev javnega reda, javne varnosti ali nacionalne varnosti, takšne primere pa bi bilo 
treba obravnavati v okviru veljavnega kazenskega in upravnega prava, ne pa predpisov EU v 
zvezi z vračanjem.

Predlog spremembe 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost.

c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost, kar je potrjeno z 
obsodilno sodbo ali elementi, ki 
upravičujejo oceno o družbeni nevarnosti.

Or. it

Predlog spremembe 679
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost.

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost ali je bil obsojen za 
kaznivo dejanje, za katero je zagrožena 
najvišja zaporna kazen najmanj treh let.

Or. en

Obrazložitev

Ta stavek je dodan za pojasnitev, da je tudi kaznivo dejanje, za katero je zagrožena najvišja 
zaporna kazen najmanj treh let, za namene te direktive razlog za pridržanje te osebe. Enako 
velja za druge dele te direktive, kjer je ta stavek uporabljen.
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Predlog spremembe 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost.

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost, zlasti če je državljan 
tretje države obsojen za hudo kaznivo 
dejanje.

Or. en

Predlog spremembe 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost.

(c) zadevni državljan tretje države 
dejansko in trenutno ogroža javni red, 
javno varnost ali nacionalno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi razlogi za pridržanje se določijo v 
nacionalnem pravu.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Države članice same odločijo, katere določbe želijo sprejeti v svoji nacionalni zakonodaji.

Predlog spremembe 683
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi razlogi za pridržanje se določijo v 
nacionalnem pravu.

V drugih primerih lahko države članice 
pridržijo državljana tretje države, ki je v 
postopku vračanja, da pripravijo vrnitev 
in/ali izvedejo postopek odstranitve.
Vsi razlogi za pridržanje se določijo v 
nacionalnem pravu.

Or. en

Obrazložitev

To je logična posledica predloga spremembe prvega odstavka tega člena, da bi se pojasnilo, 
kdaj bi bilo treba osebo pridržati in kdaj se oseba lahko pridrži.

Predlog spremembe 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdobje pridržanja je kar se da kratko in 
traja le toliko časa, kolikor trajajo postopki 
za ureditev odstranitve, ti pa se izvajajo 
skrbno.

Pridržanje je skrajni ukrep, ki ga je treba 
uporabiti, ko niso na voljo drugi ukrepi, 
alternativni odvzemu prostosti, in traja čim 
manj oziroma le toliko časa, kolikor trajajo 
postopki za ureditev odstranitve, ti pa se 
izvajajo skrbno.

Or. it
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v tesni povezavi s predlogom spremembe Komisije k členu 18(c).

Predlog spremembe 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdobje pridržanja je kar se da kratko in 
traja le toliko časa, kolikor trajajo postopki 
za ureditev odstranitve, ti pa se izvajajo 
skrbno.

Obdobje pridržanja traja najmanj toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve, ti pa se izvajajo skrbno.

Or. fr

Predlog spremembe 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pridržanje se nikoli ne odredi 
mladoletnikom brez spremstva oziroma 
družinam z mladoletniki.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v tesni povezavi s predlogom spremembe Komisije k členu 18(c).

Predlog spremembe 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 3 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pridržanje traja največ tri do šest mesecev 
in ga je mogoče podaljšati le enkrat, 
največ za šest mesecev.

Or. it

Predlog spremembe 688
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pridržanje odredijo upravni ali sodni 
organi.

Pridržanje odredijo upravni ali sodni organi 
istočasno z odločbo o vrnitvi.

Or. nl

Obrazložitev

Preprečiti bi bilo treba, da morajo različni sodniki obravnavati vsako posamezno odločbo več 
kot enkrat. Ta predlog spremembe je potreben za vzpostavitev učinkovite politike vračanja, 
kot je navedeno v uvodni izjavi 3. Izvirno besedilo dopušča možnost več postopkov.

Predlog spremembe 689
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ali zadevnemu državljanu tretje 
države zagotovijo pravico, da začne 
postopek, s katerim se glede zakonitosti 
pridržanja opravi hitra sodna presoja kar se 
da hitro po začetku ustreznega postopka. V 
tem primeru države članice nemudoma 
obvestijo zadevnega državljana tretje 
države o možnosti uvedbe takega postopka.

(b) ali zadevnemu državljanu tretje 
države zagotovijo pravico, da začne 
postopek, s katerim se glede zakonitosti 
pridržanja opravi hitra sodna presoja kar se 
da hitro po začetku ustreznega postopka. V 
tem primeru države članice nemudoma 
obvestijo zadevnega državljana tretje 
države o možnosti uvedbe takega postopka 
in v ta namen zagotovijo brezplačno 
pravno in prevajalsko pomoč.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 40.

Predlog spremembe 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V vsakem primeru se na zahtevo 
zadevnega državljana tretje države ali po 
uradni dolžnosti pridržanje pregleda v 
razumnih časovnih presledkih. V primeru 
podaljšanja pridržanja pregled nadzira 
sodni organ.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se zagotovi skladnost s spremembami člena 18(5) in 
drugega pododstavka člena 22(7).

Predlog spremembe 691
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V vsakem primeru se na zahtevo 
zadevnega državljana tretje države ali po 
uradni dolžnosti pridržanje pregleda v 
razumnih časovnih presledkih. V primeru 
podaljšanja pridržanja pregled nadzira 
sodni organ.

3. Če se država članica odloči osebo 
pridržati, v vsakem primeru na zahtevo 
zadevnega državljana tretje države ali po 
uradni dolžnosti pridržanje pregleda v 
razumnih in rednih časovnih presledkih. 
Pregled nadzira sodni organ.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb tega člena 
in uvodnih izjav 27 in 28.

Predlog spremembe 692
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor 
je to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
najdaljše dovoljeno obdobje pridržanja, ki 
ni krajše od treh in daljše od šestih 
mesecev.

5. Če se država članica odloči osebo 
pridržati, določi omejeno obdobje 
pridržanja, ki ne sme presegati dveh 
tednov.

Or. en

Predlog spremembe 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
najdaljše dovoljeno obdobje pridržanja, ki 
ni krajše od treh in daljše od šestih 
mesecev.

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica po lastni 
presoji določi najdaljše dovoljeno obdobje.

Or. fr

Predlog spremembe 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa



PE658.738v01-00 310/342 AM\1214327SL.docx

SL

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
najdaljše dovoljeno obdobje pridržanja, ki 
ni krajše od treh in daljše od šestih 
mesecev.

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
omejeno obdobje pridržanja, ki je največ 
dva meseca.

Or. en

Obrazložitev

Po podatkih nevladnih in mednarodnih organizacij ni dokazano, da so dejanske stopnje 
vračanja večje zaradi daljšega pridržanja. V skladu z nadomestno oceno učinka GD za 
parlamentarne raziskovalne storitve je bilo 80 % odstranitev v Franciji izvršenih pred 
petindvajsetim dnem v priporu, zato pogosto ni treba podaljšati pridržanja, ker ne prispeva k 
odstranitvi. Podaljšanje pridržanja v takih okoliščinah ni stroškovno učinkovito.

Predlog spremembe 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
najdaljše dovoljeno obdobje pridržanja, ki 
ni krajše od treh in daljše od šestih 
mesecev.

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
najdaljše dovoljeno obdobje pridržanja, ki 
ni krajše od treh in daljše od dvanajstih 
mesecev.

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je odgovoriti na primere, opisane v predlogu spremembe 5, 
ki ga dopolnjuje. Tesno je povezan tudi s predlogom spremembe 2, saj postopki vrnitve morda 
ne bodo zaključeni zaradi prekratkega najdaljšega možnega obdobja pridržanja.
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Predlog spremembe 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
najdaljše dovoljeno obdobje pridržanja, ki 
ni krajše od treh in daljše od šestih 
mesecev.

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
omejeno obdobje pridržanja, ki ne sme 
presegati treh mesecev.

Or. en

Obrazložitev

Kot so pokazali različni viri, vključno z oceno učinka EP, imajo vedno daljša obdobja 
pridržanja omejen učinek na učinkovito vračanje. Glede na resna tveganja za kršitve 
človekovih pravic se lahko odredi pridržanje, vendar le, če ga spremlja sodni nadzor.

Predlog spremembe 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen za omejeno 
obdobje, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne sme presegati dvanajst 
mesecev, kadar obstaja verjetnost, da bo 
postopek odstranitve kljub vsem ustreznim 
prizadevanjem trajal dlje zaradi:

črtano

a) nezadostnega sodelovanja zadevnega 
državljana tretje države, ali
b) zamud pri pridobivanju potrebne 
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dokumentacije iz tretjih držav.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se zagotovi skladnost s spremembami člena 18(5) in 
drugega pododstavka člena 22(7).

Predlog spremembe 698
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen za omejeno 
obdobje, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne sme presegati dvanajst 
mesecev, kadar obstaja verjetnost, da bo 
postopek odstranitve kljub vsem ustreznim 
prizadevanjem trajal dlje zaradi:

črtano

(a) nezadostnega sodelovanja zadevnega 
državljana tretje države, ali
(b) zamud pri pridobivanju potrebne 
dokumentacije iz tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb 
tega člena in uvodnih izjav 27 in 28.

Predlog spremembe 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Č1en 18 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen za omejeno 
obdobje, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne sme presegati dvanajst 
mesecev, kadar obstaja verjetnost, da bo 
postopek odstranitve kljub vsem ustreznim 
prizadevanjem trajal dlje zaradi:

6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen dvakrat 
zaporedoma za omejeno obdobje, ki v 
skladu z nacionalno zakonodajo in po 
sodnem pregledu ne sme presegati vsakič 
treh mesecev, kadar obstaja verjetnost, da 
bo postopek odstranitve kljub vsem 
ustreznim prizadevanjem trajal dlje zaradi:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb 
člena 18(5). Omogočil bi skupno obdobje pridržanja do 9 mesecev, vključno z ustreznimi 
zaščitnimi ukrepi za sodni nadzor.

Predlog spremembe 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Č1en 18 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen za omejeno 
obdobje, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne sme presegati dvanajst 
mesecev, kadar obstaja verjetnost, da bo 
postopek odstranitve kljub vsem ustreznim 
prizadevanjem trajal dlje zaradi:

6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen za omejeno 
obdobje, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne sme presegati štiri mesece, 
kadar obstaja verjetnost, da bo postopek 
odstranitve kljub vsem ustreznim 
prizadevanjem trajal dlje zaradi:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb člena 18(5).

Predlog spremembe 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zamud pri pridobivanju potrebne 
dokumentacije iz tretjih držav.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb 
člena 18(5).

Predlog spremembe 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. 7. Države članice lahko še drugič 
pridržijo državljana tretje države, čeprav 
je obdobje iz odstavka 6 poteklo, če po 
njegovi izpustitvi iz pridržanja nastanejo 
okoliščine, zaradi katerih je mogoča 
izvršitev predhodno izdane odločbe o 
vrnitvi v zvezi z navedenim državljanom 
tretje države. Novo obdobje pridržanja ni 
daljše od 30 dni.

Or. pl

Predlog spremembe 703
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pridržanje se praviloma izvaja v 
posebnih centrih za pridržanje. Če država 
članica ne more zagotoviti nastanitve v 
posebnem centru za pridržanje in mora za 
to uporabiti nastanitev v zaporu, so 
državljani tretjih držav v pridržanju ločeni 

1. Če se država članica odloči izvesti 
pridržanje kot zadnjo možnost, se 
pridržanje praviloma izvaja v posebnih 
odprtih centrih za pridržanje. Posebni 
centri za pridržanje zagotavljajo 
dostojanstvene pogoje pridržanja, v 
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od navadnih zapornikov. katerih se spoštujejo temeljne pravice 
pridržanih državljanov tretjih držav. 
Zaposleni v posebnih centrih za 
pridržanje so ustrezno usposobljeni in 
kvalificirani. Državljani tretjih držav se 
nikoli ne pridržijo v zaporu ali policijskih 
prostorih za pridržanje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z uvodno izjavo 27.

Predlog spremembe 704
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pridržanje se praviloma izvaja v 
posebnih centrih za pridržanje. Če država 
članica ne more zagotoviti nastanitve v 
posebnem centru za pridržanje in mora za 
to uporabiti nastanitev v zaporu, so 
državljani tretjih držav v pridržanju ločeni 
od navadnih zapornikov.

1. Pridržanje se praviloma izvaja v 
posebnih pogojih za pridržanje, kjer so 
državljani tretjih držav v pridržanju ločeni 
od navadnih zapornikov.

Or. en

Obrazložitev

Namesto da bi se osredotočili na prostorsko ločitev centrov za pridržanje od običajnih 
zaporov, bi bilo bolj praktično in učinkovito poudariti potrebo po posebnih pogojih 
pridržanja v primerjavi z običajnimi razmerami v zaporih. Ta predlog spremembe je 
potreben, ker se nanaša na notranjo logiko besedila glede postopkov pridržanja iz člena 18 in 
glede preprečevanja pobega, kot je določeno v členu 6.

Predlog spremembe 705
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Državljanom tretjih držav v 
pridržanju se na zahtevo dovoli, da 
pravočasno vzpostavijo stik z zakonitimi 
zastopniki, družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi.

2. Državljanom tretjih držav v 
pridržanju se na zahtevo dovoli, da od 
prvega dne pridržanja vzpostavijo stik z 
zakonitimi zastopniki, družinskimi člani in 
pristojnimi konzularnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 4.

Predlog spremembe 706
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posebna pozornost se posveti 
razmeram ranljivih oseb. Zagotovi se 
nujna zdravstvena oskrba in osnovno 
zdravljenje.

3. Posebna pozornost se posveti 
razmeram oseb v ranljivem položaju. 
Pravočasno se zagotovita nujna 
zdravstvena oskrba in zdravljenje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 38 in 14.

Predlog spremembe 707
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ustrezne in pristojne nacionalne, 
mednarodne in nevladne organizacije ter 
organi imajo možnost obiskati centre za 

4. Ustrezne in pristojne nacionalne, 
mednarodne in nevladne organizacije ter 
organi in novinarji ter poslanci 
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pridržanje iz odstavka 1, kolikor so ti 
uporabljeni za pridržanje državljanov 
tretjih držav v skladu v tem poglavjem. Za 
takšne obiske se lahko zahteva dovoljenje.

nacionalnih parlamentov in Evropskega 
parlamenta imajo možnost obiskati centre 
za pridržanje iz odstavka 1, kolikor so ti 
uporabljeni za pridržanje državljanov 
tretjih držav v skladu v tem poglavjem. 
Možni so nenapovedani obiski.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 10.

Predlog spremembe 708
Pietro Bartolo

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ustrezne in pristojne nacionalne, 
mednarodne in nevladne organizacije ter 
organi imajo možnost obiskati centre za 
pridržanje iz odstavka 1, kolikor so ti 
uporabljeni za pridržanje državljanov 
tretjih držav v skladu v tem poglavjem. Za 
te obiske se lahko zahteva dovoljenje.

4. Ustrezne in pristojne nacionalne, 
mednarodne in nevladne organizacije ter 
organi imajo možnost obiskati centre za 
pridržanje iz odstavka 1, kolikor so ti 
uporabljeni za pridržanje državljanov 
tretjih držav v skladu v tem poglavjem. Za 
te obiske se lahko zahteva dovoljenje in jih 
v nobenem primeru ni možno omejiti ali 
prepovedati.

Or. it

Obrazložitev

Dostop do centrov za pridržanje mora vedno biti zagotovljen. Ta predlog spremembe je 
povezan s predlogi sprememb poročevalke k členu 18 ter k uvodnima izjavama 27 in 28.

Predlog spremembe 709
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4. Ustrezne in pristojne nacionalne, 
mednarodne in nevladne organizacije ter 
organi imajo možnost obiskati centre za 
pridržanje iz odstavka 1, kolikor so ti 
uporabljeni za pridržanje državljanov 
tretjih držav v skladu v tem poglavjem. Za 
takšne obiske se lahko zahteva dovoljenje.

4. Ustrezne in pristojne nacionalne in 
mednarodne organizacije ter organi imajo 
možnost obiskati centre za pridržanje iz 
odstavka 1, kolikor so ti uporabljeni za 
pridržanje državljanov tretjih držav v 
skladu v tem poglavjem. Za takšne obiske 
se lahko zahteva dovoljenje.

Or. nl

Obrazložitev

Nevladne organizacije nimajo demokratične legitimnosti ali nadzora. Poleg tega ni jasno, kdo 
pridobi naziv in na kakšni podlagi ter na temelju tega pridobi posebne pristojnosti. Nadzor 
nad izvrševanjem bi moral izvajati zakonodajalec ali mednarodna organizacija, ki jo priznava 
vlada države članice.
 Izvirno besedilo se nanaša na ustrezne in pristojne nacionalne, mednarodne in nevladne 
organizacije in organe. Nevladne organizacije ne izpolnjujejo kumulativnega pogoja 
ustreznosti in pristojnosti, zato ne morejo biti vključene na ta seznam.

Predlog spremembe 710
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanim državljanom tretjih 
držav se redno zagotavljajo informacije, ki 
pojasnjujejo pravila v centru in določajo 
njihove pravice in obveznosti. Te 
informacije vključujejo tudi informacije o 
pravici – v skladu z nacionalno zakonodajo 
– do stikov z organizacijami in organi iz 
odstavka 4.

5. Pridržanim državljanom tretjih 
držav se redno in v jeziku, ki ga razumejo, 
zagotavljajo informacije, ki pojasnjujejo 
pravila v centru in določajo njihove pravice 
in obveznosti. Te informacije vključujejo 
tudi informacije o pravici – v skladu z 
nacionalno zakonodajo – do stikov z 
organizacijami in organi ter novinarji in 
poslanci nacionalnih parlamentov ter 
Evropskega parlamenta iz odstavka 4.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 10.
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Predlog spremembe 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20 črtano
Pridržanje mladoletnikov in družin

1. Mladoletniki brez spremstva in družine 
z mladoletniki se pridržijo le, ko so 
izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.
2. Družinam, pridržanim pred 
odstranitvijo, se zagotovi ločena 
namestitev, kjer je zagotovljena ustrezna 
zasebnost.
3. Pridržani mladoletniki se lahko v 
prostem času ukvarjajo z dejavnostmi, 
vključno z igrami in rekreacijskimi 
dejavnostmi, primernimi njihovi starosti, 
ter imajo, odvisno od dolžine prebivanja, 
dostop do izobraževanja.
4. Mladoletnikom brez spremstva se, 
kolikor je le mogoče, zagotovi namestitev 
v ustanovah, ki imajo osebje in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb 
njihove starosti.
5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka.

Or. it

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v tesni povezavi s predlogom spremembe Komisije k členu 18(c).

Predlog spremembe 712
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 20 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20 Pridržanje mladoletnikov in družin 20 Prepoved pridržanja mladoletnikov 
in družin

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40.

Predlog spremembe 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20 Pridržanje mladoletnikov in družin 20 Mladoletniki in družine

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb člena 20(1).

Predlog spremembe 714
Jeroen Lenaers

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se pridržijo le, ko so 
izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki, ki so v postopku 
vračanja zaradi priprave vrnitve in/ali 
izvedbe postopka odstranitve, se pridržijo 
le, ko so izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje ter šele potem, 
ko se izrecno preveri, da ni na voljo 
nobenega drugega, manj prisilnega 
ukrepa. Otroci se pridržijo v posebnih 
centrih in ne v zaporu. Z odstopanjem od 
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člena 18(5) lahko države članice v svojo 
nacionalno zakonodajo vključijo krajša 
obdobja pridržanja mladoletnikov.

Or. en

Obrazložitev

Evropsko sodišče za človekove pravice opozarja, da se je treba v skladu z ustaljeno sodno 
prakso načeloma izogibati pridržanju otrok v strukturah, podobnih zaporu, in da je lahko s 
Konvencijo združljiva le kratkotrajna namestitev pod ustreznimi pogoji, če so izrabljena vsa 
druga sredstva in šele po tem, ko se izrecno preveri, da ni na voljo nobenega drugega, manj 
prisilnega ukrepa. Ker predlog Komisije obravnava razloge za pridržanje, je pomembno, da 
se pojasnijo tudi pravila in zaščitni ukrepi v zvezi z mladoletniki.

Predlog spremembe 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se pridržijo le, ko so 
izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se ne pridržijo in se 
jim zagotovijo ustrezne, humane 
alternative pridržanju brze odvzema 
prostosti, kadar je to v otrokovo korist in 
kadar je to potrebno za zagotovitev 
njihove zaščite.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Pridržanje otrok bi bilo treba odpraviti, saj je samo po sebi v nasprotju z največjo 
koristjo otroka.

Predlog spremembe 716
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se pridržijo le, ko so 
izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.

1. Mladoletniki in družine z 
mladoletniki se ne pridržijo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40 ter člena 18.

Predlog spremembe 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se pridržijo le, ko so 
izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se ne pridržijo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti kadar so na voljo 
družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi zaščitili 
mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi starši 
ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej primer ESČP 
– Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 28151/13, 22. 
februar 2017.

Predlog spremembe 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se pridržijo le, ko so 
izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se nikoli ne 
pridržijo.

Or. en

Obrazložitev

Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo korist. To stališče podpirajo odbor OZN za 
otrokove pravice, odbor OZN za delavce migrante in posebni poročevalec OZN za človekove 
pravice migrantov. Države članice imajo možnost, da po oceni največjih koristi poiščejo 
druge možne ukrepe, kot so odprti centri, za zagotovitev vračanja mladoletnikov brez 
spremstva in mladoletnikov z družinami.

Predlog spremembe 719
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se pridržijo le, ko so 
izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se prednostno 
vrnejo v domovino, da se skrajša obdobje 
pridržanja.

Or. nl

Obrazložitev

Najti moramo pravo ravnovesje med učinkovitim azilnim sistemom in spoštovanjem pravic 
zadevnih oseb. Izvirno besedilo Komisije je v nasprotju s cilji učinkovite azilne politike, kot je 
navedeno v uvodni izjavi 3.

Predlog spremembe 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Družinam, pridržanim pred 
odstranitvijo, se zagotovi ločena 
namestitev, kjer je zagotovljena ustrezna 
zasebnost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti kadar so na voljo 
družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi zaščitili 
mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi starši 
ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej primer ESČP 
– Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 28151/13, 22. 
februar 2017.

Predlog spremembe 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Družinam, pridržanim pred 
odstranitvijo, se zagotovi ločena 
namestitev, kjer je zagotovljena ustrezna 
zasebnost.

2. Države članice zato vzpostavijo 
ustrezno oskrbo in nastanijo mladoletnike 
in družine z mladoletnimi otroki. Ustrezna 
oskrba in ukrepi za sprejem mladoletnikov 
in njihovih družin morajo temeljiti na 
skupnosti, biti čim manj moteči in 
spoštovati pravico do zasebnosti in 
družinskega življenja. Ureditev oskrbe bi 
morala vključevati zaposlene in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb v 
tej starosti.
Mladoletniki se lahko v prostem času 
ukvarjajo z dejavnostmi, vključno z igrami 
in rekreacijskimi dejavnostmi, primernimi 
njihovi starosti, ter imajo, odvisno od 
dolžine prebivanja, dostop do 
izobraževanja.
Mladoletnikom brez spremstva se, kolikor 



AM\1214327SL.docx 325/342 PE658.738v01-00

SL

je le mogoče, zagotovi namestitev v 
ustanovah, ki imajo osebje in zmogljivosti, 
ki upoštevajo potrebe oseb njihove 
starosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Za mladoletnike in družine z mladoletniki bi se namesto pridržanja moralo 
zagotoviti ustrezno varstvo.

Predlog spremembe 722
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Družinam, pridržanim pred 
odstranitvijo, se zagotovi ločena 
namestitev, kjer je zagotovljena ustrezna 
zasebnost.

2. Pred odstranitvijo se 
mladoletnikom brez spremstva, 
mladoletnikom, ločenim od družine, in 
otrokom v spremstvu družine zagotovijo 
ustrezne alternative pridržanju. 
Mladoletniki med postopkom ali zaradi 
pridržanja ali odstranitve enega od staršev 
ali skrbnika niso ločeni od staršev ali 
zakonskih ali običajnih primarnih 
skrbnikov. Družine se ohranijo skupaj, 
razen če je ogrožena varnost otroka. To 
vključuje izvajanje ali iskanje drugih 
možnosti namesto pridržanju za celotno 
družino in zaščito staršev pred 
odstranitvijo, dokler postopek ni končan. 
Po potrebi se zagotovita ustrezno varstvo 
in namestitev, ki otrokom in družinam 
omogočata, da živijo skupaj v skupnostih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40 in člena 18.
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Predlog spremembe 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Družinam, pridržanim pred 
odstranitvijo, se zagotovi ločena 
namestitev, kjer je zagotovljena ustrezna 
zasebnost.

2. Družinam in mladoletnikom brez 
spremstva se pred odstranitvijo namesto 
pridržanja zagotovi druga možnost z 
ločeno namestitvijo, kjer je zagotovljena 
ustrezna zasebnost.

Or. en

Obrazložitev

Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo korist. Države članice imajo možnost, da po 
oceni največjih koristi poiščejo druge možne ukrepe, kot so odprti centri, za zagotovitev 
vračanja mladoletnikov brez spremstva in mladoletnikov z družinami.  Ta predlog spremembe 
je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 20(1).

Predlog spremembe 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pridržani mladoletniki se lahko v 
prostem času ukvarjajo z dejavnostmi, 
vključno z igrami in rekreacijskimi 
dejavnostmi, primernimi njihovi starosti, 
ter imajo, odvisno od dolžine prebivanja, 
dostop do izobraževanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti kadar so na voljo 
družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi zaščitili 
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mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi starši 
ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej primer ESČP 
– Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 28151/13, 22. 
februar 2017.

Predlog spremembe 725
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pridržani mladoletniki se lahko v 
prostem času ukvarjajo z dejavnostmi, 
vključno z igrami in rekreacijskimi 
dejavnostmi, primernimi njihovi starosti, 
ter imajo, odvisno od dolžine prebivanja, 
dostop do izobraževanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40.

Predlog spremembe 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pridržani mladoletniki se lahko v 
prostem času ukvarjajo z dejavnostmi, 
vključno z igrami in rekreacijskimi 
dejavnostmi, primernimi njihovi starosti, 
ter imajo, odvisno od dolžine prebivanja, 
dostop do izobraževanja.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Ker se otrok ne sme pridržati, bi bilo treba to določbo črtati.  Vendar so te določbe 
vključene v predloge za spremenjeni člen 20(2).

Predlog spremembe 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pridržani mladoletniki se lahko v 
prostem času ukvarjajo z dejavnostmi, 
vključno z igrami in rekreacijskimi 
dejavnostmi, primernimi njihovi starosti, 
ter imajo, odvisno od dolžine prebivanja, 
dostop do izobraževanja.

3. Mladoletniki se lahko v prostem 
času ukvarjajo z dejavnostmi, vključno z 
igrami in rekreacijskimi dejavnostmi, 
primernimi njihovi starosti, ter imajo, 
odvisno od dolžine prebivanja, dostop do 
izobraževanja.

Or. en

Obrazložitev

Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo korist. Države članice imajo možnost, da po 
oceni največjih koristi poiščejo druge možne ukrepe, kot so odprti centri, za zagotovitev 
vračanja mladoletnikov brez spremstva in mladoletnikov z družinami.  Ta predlog spremembe 
je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 20(1).

Predlog spremembe 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mladoletnikom brez spremstva se, 
kolikor je le mogoče, zagotovi namestitev 
v ustanovah, ki imajo osebje in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb 
njihove starosti.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Ker se otrok ne sme pridržati, bi bilo treba to določbo črtati.  Vendar so te določbe 
vključene v predloge za spremenjeni člen 20(2).

Predlog spremembe 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mladoletnikom brez spremstva se, 
kolikor je le mogoče, zagotovi namestitev 
v ustanovah, ki imajo osebje in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb 
njihove starosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti kadar so na voljo 
družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi zaščitili 
mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi starši 
ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej primer ESČP 
– Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 28151/13, 22. 
februar 2017.

Predlog spremembe 730
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mladoletnikom brez spremstva se, 
kolikor je le mogoče, zagotovi namestitev 
v ustanovah, ki imajo osebje in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb 

črtano



PE658.738v01-00 330/342 AM\1214327SL.docx

SL

njihove starosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40.

Predlog spremembe 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mladoletnikom brez spremstva se, 
kolikor je le mogoče, zagotovi namestitev 
v ustanovah, ki imajo osebje in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb 
njihove starosti.

4. Mladoletnikom se zagotovi 
namestitev v ustanovah, ki imajo osebje in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb 
njihove starosti.

Or. en

Obrazložitev

Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo korist. Države članice imajo možnost, da po 
oceni največjih koristi poiščejo druge možne ukrepe, kot so odprti centri, za zagotovitev 
vračanja mladoletnikov brez spremstva in mladoletnikov z družinami.  Ta predlog spremembe 
je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 20(1).

Predlog spremembe 732
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodnih 
izjav 28 in 40.

Predlog spremembe 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb uvodne 
izjave 28. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti kadar so na voljo 
družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi zaščitili 
mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi starši 
ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej primer ESČP 
– Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 28151/13, 22. 
februar 2017.

Predlog spremembe 734
Nadine Morano

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka.

5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka. To samo po sebi ne pomeni 
ovire za pridržanje.

Or. fr
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan s predlogom spremembe 23, ki ga dopolnjuje.

Predlog spremembe 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka.

5. Pri alternativah pridržanju za 
mladoletnike pred odstranitvijo je 
najpomembneje ravnati v korist otroka.

Or. en

Predlog spremembe 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka.

5. Otrokova korist je vedno 
najpomembnejše vodilo v vseh 
okoliščinah.

Or. en

Obrazložitev

Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo korist. Države članice imajo možnost, da po 
oceni največjih koristi poiščejo druge možne ukrepe, kot so odprti centri, za zagotovitev 
vračanja mladoletnikov brez spremstva in mladoletnikov z družinami. Ta predlog spremembe 
je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 20(1).

Predlog spremembe 737
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
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Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21 črtano
Nujne razmere

1. Če nenavadno veliko število 
državljanov tretjih držav, ki se morajo 
vrniti, predstavlja nepredvideno veliko 
breme za zmogljivosti centrov za 
pridržanje v državi članici ali za njeno 
upravno ali sodno osebje, lahko ta država 
članica v času takšnih izrednih razmer 
dovoli obdobja za sodno presojo, ki so 
daljša od obdobij iz tretjega pododstavka 
člena 18(2), in sprejme nujne ukrepe v 
zvezi s pogoji pridržanja, ki odstopajo od 
tistih iz členov 19(1) in 20(2).
2. Če se zadevna država članica zateče k 
takšnim izrednim ukrepom, o tem obvesti 
Komisijo. Slednjo obvesti tudi takoj, ko ni 
več vzrokov za uporabo teh izrednih 
ukrepov.
3. Nič v tem členu se ne sme razumeti kot 
dovoljenje državam članicam, da 
odstopajo od svoje splošne obveznosti za 
sprejetje vseh ustreznih, bodisi splošnih 
ali posebnih, ukrepov, da zagotovijo 
izpolnjevanje svojih obveznosti iz te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če nenavadno veliko število 
državljanov tretjih držav, ki se morajo 
vrniti, predstavlja nepredvideno veliko 

1. Če nenavadno veliko število 
državljanov tretjih držav, ki se morajo 
vrniti, predstavlja nepredvideno veliko 
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breme za zmogljivosti centrov za 
pridržanje v državi članici ali za njeno 
upravno ali sodno osebje, lahko ta država 
članica v času takšnih izrednih razmer 
dovoli obdobja za sodno presojo, ki so 
daljša od obdobij iz tretjega pododstavka 
člena 18(2), in sprejme nujne ukrepe v 
zvezi s pogoji pridržanja, ki odstopajo od 
tistih iz členov 19(1) in 20(2).

breme za zmogljivosti centrov za 
pridržanje v državi članici ali za njeno 
upravno ali sodno osebje, lahko ta država 
članica za obdobje največ treh mesecev 
dovoli obdobja za sodno presojo, ki so 
daljša od obdobij iz tretjega pododstavka 
člena 18(2), in sprejme nujne ukrepe v 
zvezi s pogoji pridržanja, ki odstopajo od 
tistih iz členov 19(1) in 20(2). Države 
članice v treh mesecih in ob usklajevanju 
s Komisijo in agencijami EU sprejmejo 
vse potrebne ukrepe za zagotovitev 
ustreznih zmogljivosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb 
člena 16(4) glede časa za sodno presojo. Čeprav bi se države članice lahko znašle v izrednih 
razmerah, bi bilo tako stanje treba rešiti v 3 mesecih z zagotovitvijo ustreznih zmogljivosti.

Predlog spremembe 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. it

Predlog spremembe 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano
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Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije za postopek na meji v zvezi s tem je problematičen, saj je povezan z 
nejasnim izidom morebitnih pogajanj o uredbi o azilnih postopkih. Uredba o azilnih 
postopkih je ustrezen zakonodajni akt za obravnavo morebitnih postopkov na meji.

Predlog spremembe 741
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Brez odločitve o tem vprašanju v uredbi o azilnih postopkih, ki kodificira vse določbe o 
postopku na meji in zlasti jamstva, je skoraj nemogoče spremeniti člen 22, ne da bi tvegali 
kršitve temeljnih pravic.

Predlog spremembe 743
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odločbe o vrnitvi, izdane v 
postopkih vračanja, ki se izvajajo v skladu 
z odstavkom 1 tega člena, se izdajo v obliki 
standardnega obrazca, ki je določen v 
nacionalni zakonodaji, v skladu s 
členom 15(3).

3. V okviru postopkov vračanja, ki se 
izvajajo v skladu z odstavkom 1 tega člena, 
države članice izdajo:

(a) bodisi odločbe o vrnitvah v obliki 
standardnega obrazca, ki je določen v 
prilogi, ali
(b) zavrnitev vstopa v skladu s členom 14 
Uredbe 2016/399; odstavki od 4 do 8 se v 
tem primeru ne uporabljajo.
Države članice izdajo eno od odločb iz 
tega odstavka takoj, ko je mogoče, in, če je 
to v skladu z nacionalno zakonodajo, 
skupaj z odločitvijo o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeto na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih].

Or. en

Predlog spremembe 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odločbe o vrnitvi, izdane v 
postopkih vračanja, ki se izvajajo v skladu 
z odstavkom 1 tega člena, se izdajo v obliki 
standardnega obrazca, ki je določen v 
nacionalni zakonodaji, v skladu s 
členom 15(3).

3. Odločbe o vrnitvi, izdane v 
postopkih vračanja, ki se izvajajo v skladu 
z odstavkom 1 tega člena, se lahko izdajo v 
obliki standardnega obrazca, ki je določen 
v nacionalni zakonodaji, v skladu s 
členom 15(3).

Or. pl

Predlog spremembe 745
Tom Vandendriessche
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Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obdobje za prostovoljni odhod se 
ne odobri. Vendar pa države članice 
odobrijo primerno obdobje za prostovoljni 
odhod v skladu s členom 9 za državljane 
tretjih držav, ki imajo veljavno potno 
listino in izpolnjujejo obveznost 
sodelovanja s pristojnimi organi držav 
članic v vseh fazah postopkov vračanja, ki 
je določena v skladu s členom 7. Države 
članice od zadevnih državljanov tretjih 
držav zahtevajo, da veljavno potno listino 
do odhoda predajo pristojnemu organu.

4. Obdobje za prostovoljni odhod se 
ne odobri. Vendar pa države članice v 
izrednih okoliščinah odobrijo primerno 
obdobje za prostovoljni odhod v skladu s 
členom 9 za državljane tretjih držav, ki 
imajo veljavno potno listino in izpolnjujejo 
obveznost sodelovanja s pristojnimi organi 
držav članic v vseh fazah postopkov 
vračanja, ki je določena v skladu z 
odstavkom 7. Države članice od zadevnih 
državljanov tretjih držav zahtevajo, da 
veljavno potno listino do odhoda predajo 
pristojnemu organu.

Or. nl

Obrazložitev

Poudariti bi bilo treba, da je obvezno vračanje pravilo.

Predlog spremembe 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice odobrijo rok, ki ni 
daljši od 48 ur, za vložitev pritožbe zoper 
odločbe o vrnitvi na podlagi pravnomočne 
odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejete na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih] na meji ali tranzitnih 
območjih držav članic.

5. Države članice odobrijo rok, ki ni 
daljši od 48 ur, za vložitev pritožbe zoper 
odločbe o vrnitvi, ki se vedno izda 
istočasno kot pravnomočna odločitev o 
zavrnitvi prošnje za mednarodno zaščito, 
sprejete na podlagi člena 41 Uredbe (EU) 
.../... [uredba o azilnih postopkih] na meji 
ali tranzitnih območjih držav članic. 

Or. nl
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Obrazložitev

Upravna poenostavitev. Sprejeti je treba samo eno odločitev in jo morebiti izpodbijati.

Predlog spremembe 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice odobrijo rok, ki ni 
daljši od 48 ur, za vložitev pritožbe zoper 
odločbe o vrnitvi na podlagi pravnomočne 
odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejete na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih] na meji ali tranzitnih 
območjih držav članic.

5. Države članice odobrijo rok, ki ni 
daljši od 24 ur, za vložitev pritožbe zoper 
odločbe o vrnitvi na podlagi pravnomočne 
odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejete na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih] na meji ali tranzitnih 
območjih držav članic.

Or. fr

Predlog spremembe 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se do roka za 
vložitev pritožbe na prvi stopnji in, če je 
bila pritožba vložena v določenem roku, za 
čas obravnave pritožbe samodejno odloži, 
kadar obstaja tveganje kršitve načela 
nevračanja in je izpolnjen eden od 
naslednjih dveh pogojev:

črtano

(a) po odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih], so se pojavili novi 
relevantni elementi ali ugotovitve, ki 
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bistveno spreminjajo posebne okoliščine 
posameznega primera, oziroma je takšne 
nove relevantne elemente ali ugotovite 
predložil zadevni državljan tretje države; 
ali
(b) za odločitev o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih], ni bila zagotovljena 
učinkovita sodna presoja v skladu s 
členom 53 navedene uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 749
Tom Vandendriessche

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) po odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih], so se pojavili novi 
relevantni elementi ali ugotovitve, ki 
bistveno spreminjajo posebne okoliščine 
posameznega primera, oziroma je takšne 
nove relevantne elemente ali ugotovite 
predložil zadevni državljan tretje države; 
ali

(a) po odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti na podlagi 
člena 41 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
azilnih postopkih], so se pojavili dovolj 
resni novi elementi ali ugotovitve, ki 
bistveno spreminjajo posebne okoliščine 
posameznega primera, oziroma je te nove 
elemente ali ugotovite predložil zadevni 
državljan tretje države, ta pa z njimi 
nikakor ni mogel že biti seznanjen; ali

Or. nl

Obrazložitev

Izogibati bi se bilo treba situacijam, v katerih se elementi, ki že obstajajo, vendar jih mora 
zadevna oseba še navesti, predložijo postopoma, da bi se postopek podaljšal.

Predlog spremembe 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
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Člen 22 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je vložena nadaljnja pritožba zoper prvo 
ali poznejšo odločbo v pritožbenem 
postopku in v vseh ostalih primerih, se 
izvršba odločbe o vrnitvi ne odloži, razen 
če sodišče na zahtevo prosilca ali po 
uradni dolžnosti ne odloči drugače, pri 
čemer upošteva posebne okoliščine 
posameznega primera.

Če je vložena nadaljnja pritožba zoper prvo 
ali poznejšo odločbo v pritožbenem 
postopku in v vseh ostalih primerih, se 
izvršba odločbe o vrnitvi ne odloži.

Or. fr

Predlog spremembe 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdobje pridržanja je kar se da kratko in v 
nobenem primeru ne sme biti daljše od 
štirih mesecev. Traja lahko le toliko časa, 
kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve, ti pa se izvajajo skrbno.

Obdobje pridržanja traja najmanj toliko 
časa, kolikor trajajo postopki za ureditev 
odstranitve, ti pa se izvajajo skrbno.

Or. fr

Predlog spremembe 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija vsaka tri leta Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o uporabi te 
direktive v državah članicah, če je 
primerno, predlaga spremembe.

Komisija vsaka tri leta Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o uporabi te 
direktive v državah članicah, če je 
primerno, predlaga spremembe. Temu 



AM\1214327SL.docx 341/342 PE658.738v01-00

SL

poročilu se priloži popolna ocena učinka 
prenosa in izvajanja te direktive v vseh 
državah članicah, ki jo izvede Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb člena 6 in 
drugimi novimi členi, ki vključujejo spremembe, katerih učinek bi bilo treba oceniti. Komisija 
žal ni izvedla ocene učinka, ko je predlagala to prenovitev, zato jo je moral naročiti 
Parlament. Potrebna je popolna ocena učinka teh sprememb, saj bi popolno spremljanje 
moralo temeljiti na ustreznih podatkih in ugotovitvah.

Predlog spremembe 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Predlog direktive
Člen 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24 a
Kadar se oceni, da tretja država ne 
sodeluje dovolj z državami članicami pri 
ponovnem sprejemu, se uporabi člen 25a 
vizumskega zakonika.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tesno povezan z uvodno izjavo 8, ki jo dopolnjuje.

Predlog spremembe 754
Anne-Sophie Pelletier

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členi 6 
do 10, členom 13 in členom 14(3), 

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členi 2 
do 4, členi 7 do 13, členom 14(3), 
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členom 16, členom 18 in členom 22, 
najpozneje [šest mesecev po datumu 
začetka veljavnosti], za uskladitev s 
členom 14(1) in (2) pa najpozneje [eno leto 
po datumu začetka veljavnosti]. Komisiji 
takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

členoma 15 in 16 ter členi 18 do 20, 
najpozneje ... [šest mesecev po datumu 
začetka veljavnosti], za uskladitev s 
členom 14(1) pa najpozneje ... [eno leto po 
datumu začetka veljavnosti]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo teh predpisov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja skladnost z drugimi predlogi sprememb poročevalke v senci.


