
PR\1199634DA.docx PE648.370v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2018/0329(COD)

21.2.2020

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold (omarbejdning)
(COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Tineke Strik

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 110)



PE648.370v01-00 2/99 PR\1199634DA.docx

DA

PR_COD_1recastingam

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og 
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold (omarbejdning)
(COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0634),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0407/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 23. januar 2019 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter2,

– der henviser til skrivelse af 22. februar 2019 fra Retsudvalget til Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 
104, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110 og 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de 
nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter 
uden indholdsmæssige ændringer;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-

1 EUT C 159 af 10.5.2019, s. 53.
2 EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om fælles standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold (omarbejdning)

om fælles standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold (omarbejdning)

Et bidrag fra Europa-Kommissionen til 
mødet mellem lederne i

Et bidrag fra Europa-Kommissionen til 
mødet mellem lederne i

Salzburg den 19.-20. september 2018 Salzburg den 19.-20. september 2018

Or. en

Begrundelse

Dette er et horisontalt ændringsforslag, der hænger sammen med ændringerne af betragtning 
6, 9, 10, 22, 25, 32, 40 og 47 og artikel 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 og 22. Brugen af 
betegnelsen "ulovlig" til at beskrive migranter i en irregulær situation er upassende og bør 
undgås, idet den har tendens til at stigmatisere dem ved at forbinde dem med kriminalitet. 
Formålet med dette horisontale ændringsforslag er at erstatte betegnelsen "ulovlig" med 
"irregulær" og er baseret på anbefalingerne fra FN's komité om vandrende arbejdstagere, 
generel bemærkning nr. 2 om rettighederne for vandrende arbejdstagere, der befinder sig i en 
irregulær situation, og deres familiemedlemmer. Se CMW/C/GC/2, 28. august 2013, afsnit 4.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) En værdig, human, retfærdig og 
effektiv tilbagesendelsespolitik er et 
afgørende led i Unionens strategi for en 
bedre forvaltning af migration, der 
omfatter alle aspekter heraf.

__________________
11 COM(2015)0285.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Denne europæiske 
tilbagesendelsespolitik bør bygge på fælles 
standarder, så personer tilbagesendes på en 

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

human måde og med fuld respekt for deres 
grundlæggende rettigheder og værdighed 
såvel som for folkeretten, herunder 
forpligtelser hvad angår beskyttelse af 
flygtninge, beskyttelse af barnets 
rettigheder, beskyttelse af statsløse og 
andre forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet. Der skal 
fastsættes klare, gennemsigtige og 
retfærdige regler for at sikre en effektiv 
tilbagesendelsespolitik, der har en 
afskrækkende virkning på irregulær 
migration og sikrer sammenhæng med og 
bidrager til integriteten af det fælles 
europæiske asylsystem og systemet for 
lovlig migration. Fælles standarder og 
garantier for tilbagesendelse skal baseres 
på de "Tyve retningslinjer om 
tvangsmæssig tilbagesendelse", som 
Europarådets Ministerkomité vedtog den 
4. maj 2005.

Or. en

Begrundelse

Europarådets "Tyve retningslinjer om tvangsmæssig tilbagesendelse" fungerer som reference 
for en tolkning og anvendelse af tilbagesendelsesdirektivet, der er i overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder. Ordføreren fremhæver behovet for at henvise til dette dokument 
som et grundlag for en fortolkning af dette direktiv, der er i overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Sammenhængen mellem en 
afgørelse, der bringer en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, og vedtagelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse bør styrkes for at mindske 
risikoen for, at den pågældende 
forsvinder, og sandsynligheden for 
uautoriserede sekundære bevægelser. Det 

udgår
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er nødvendigt at sikre, at der træffes 
afgørelse om tilbagesendelse umiddelbart 
efter, at afgørelsen om afslag på eller 
ophør af lovligt ophold er truffet, eller 
ideelt set i samme retsakt eller afgørelse. 
Dette bør navnlig gælde i tilfælde, hvor 
der gives afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse, forudsat at 
tilbagesendelsesproceduren suspenderes, 
indtil afslaget bliver endeligt, og resultatet 
af en klage over afslaget foreligger.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Det anerkendes, at det er 
medlemsstaternes legitime ret at sende 
tredjelandsstatsborgere med irregulært 
ophold tilbage, forudsat at der findes 
retfærdige og effektive asylsystemer, som 
fuldt ud respekterer Unionens regler om 
asyl, herunder regler, der sikrer, at 
sådanne statsborgere har adgang til asyl, 
mens de opholder sig i 
tilbageholdelsesfaciliteter, Unionens 
regler om lovlig migration, Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, den 
internationale 
menneskerettighedslovgivning og 
gældende internationale standarder for 
migration og beskyttelse af vandrende 
arbejdstagere.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) I henhold til Rådets direktiv 
2005/85/EF bør en tredjelandsstatsborger, 
der har ansøgt om asyl i en medlemsstat, 
ikke anses for at opholde sig irregulært på 
den medlemsstats område, før der gives 
afslag på ansøgningen eller en afgørelse, 
der bringer den pågældendes opholdsret 
som asylansøger til ophør, er trådt i kraft. I 
henhold til Rådets direktiv 2004/81/EC12a 
bør en tredjelandsstatsborger, der er eller 
har været offer for lovovertrædelser med 
forbindelse til menneskehandel, ikke 
anses for at opholde sig irregulært på den 
pågældende medlemsstats område, før den 
kompetente myndighed har truffet en 
endelig afgørelse om ikke at udstede en 
opholdstilladelse.

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

12 Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. 
december 2005 om minimumsstandarder 
for procedurer for tildeling og fratagelse af 
flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 
326 af 13.12.2005, s. 13).
12a Rådets direktiv 2003/81/EF af 29. april 
2004 om udstedelse af opholdstilladelser 
til tredjelandsstatsborgere, der har været 
ofre for menneskehandel, eller som er 
indrejst som led i ulovlig indvandring, og 
som samarbejder med de kompetente 
myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 
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19).

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) For at skabe klarere og mere 
effektive regler for frivillig udrejse bør der 
fastsættes EU-dækkende bestemmelser 
med sigte på at styrke incitamenterne til 
frivillig udrejse. Desuden bør dette 
direktiv forpligte medlemsstaterne til at 
opstille en udtømmende liste over 
specifikke og objektive kriterier i deres 
nationale lovgivning i henhold til 
retningslinjer, der skal udarbejdes af Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, som kan 
angive, at der er risiko for, at den 
pågældende forsvinder. Vurderingen af, 
om der foreligger en risiko for, at den 
pågældende forsvinder, bør foretages af 
en retlig eller administrativ myndighed 
efter en undersøgelse af den pågældende 
tredjelandsstatsborgers individuelle 
omstændigheder i henhold til 
principperne om nødvendighed og 
proportionalitet.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren fremhæver, at risikoen for, at den pågældende forsvinder, skal fastslås fra sag til 
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sag afhængigt af de individuelle og/eller familiemæssige omstændigheder, navnlig eftersom 
konsekvenserne af en sådan vurdering er alvorlige, herunder frihedsberøvelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Med henblik på at sikre 
overholdelsen af afgørelser om 
tilbagesendelse og et samarbejde i god tro 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og tredjelandsstatsborgere 
og for at gøre tilbagesendelsesproceduren 
mere effektiv bør der træffes 
foranstaltninger for at forbedre 
tredjelandsstatsborgeres samarbejde med 
myndighederne under hele 
tilbagesendelsesproceduren, herunder ved 
at pålægge dem at være til stede og 
tilgængelige under hele proceduren. 
Samtidig er det nødvendigt at sikre, at 
tredjelandsstatsborgere modtager alle 
relevante oplysninger om 
tilbagesendelsesproceduren på et sprog, 
de forstår, så de kan deltage i 
tilbagesendelsesproceduren. 
Medlemsstaterne bør navnlig pålægges at 
levere rettidige og tilstrækkelige 
oplysninger til tredjelandsstatsborgere om 
tilbagesendelsesprocessen, herunder i 
forbindelse med forskellige faser af 
tilbagesendelsesproceduren, 
indrømmelsen af en frist for frivillig 
udrejse, vurdering af om en person er 
forsvundet og konsekvenserne af dette, 
muligheden for at idømme 
frihedsberøvelse, tilgængelige retsmidler, 
eventuel anvendelse af indrejseforbud 
samt adgangen til programmer, der yder 
juridisk, logistisk, finansiel og anden 
materiel bistand eller bistand i form af 
naturalier.

Or. en



PR\1199634DA.docx 13/99 PE648.370v01-00

DA

Begrundelse

Adgang til rettidige, uvildige og pålidelige oplysninger gør det muligt for migranterne at 
træffe en informeret afgørelse og fremmer forberedelsen af tilbagesendelse samt ejerskabet 
over tilbagesendelsesprocessen, hvorved udsigterne til en holdbar reintegration styrkes. Med 
henblik på at sikre overholdelsen af afgørelserne om tilbagesendelse og et samarbejde i god 
tro mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og tredjelandsstatsborgere bør man 
etablere entydige tilbagesendelsesprocedurer, og tredjelandsstatsborgerne skal have rettidige 
og tilstrækkelige oplysninger før og under tilbagesendelsesprocessen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Frivillig tilbagevenden bør 
foretrækkes frem for tvangsmæssig 
tilbagesendelse, og der bør gives en 
passende frist for frivillig udrejse på 30 
dage. Medlemsstaterne bør kunne beslutte 
ikke at indrømme en frist for frivillig 
udrejse, hvis det vurderes, at 
tredjelandsstatsborgere udgør en reel og 
umiddelbar risiko for den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed. En 
frist for frivillig udrejse bør kunne 
forlænges, når det skønnes nødvendigt på 
grund af de konkrete omstændigheder i den 
enkelte sag, herunder for at give børn 
mulighed for at færdiggøre skoleåret.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 9 vedrørende frivillig udrejse. I betænkningen søger man at 
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sondre klart mellem begreberne frivillig tilbagevenden og frivillig udrejse. Se: EU-
Domstolens dom i sagen Zh. og O. (C-554/13).

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 14 vedrørende forvaltning af tilbagesendelser, hvor 
medlemsstaterne forpligtes til at oprette nationale programmer, der kan forbedre 
operationaliseringen af alle faser af tilbagesendelsesproceduren. Ordføreren mener, at 
sådanne nationale programmer bør omfatte reintegrationsforanstaltninger og -mekanismer, 
der sikrer retfærdighed, man kan tage med sig, og adgang til retsvæsenet og genopretning for 
ofre for kriminalitet eller udnyttelse på arbejdsmarkedet gennem hele 
tilbagesendelsesproceduren.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/52/EF1a bør medlemsstaterne sikre, 
at der forefindes effektive mekanismer, 
hvorigennem tredjelandsstatsborgere kan 
indgive klager over deres arbejdsgivere. I 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/29/EU1b bør medlemsstaterne sikre, 
at alle ofre for forbrydelser modtager 
passende information, støtte og beskyttelse 
og får mulighed for at deltage i 
straffesager. Med henblik på dette bør der 
oprettes hensigtsmæssige mekanismer, 
der sikrer overførbare retsgarantier og 
adgang til klagemekanismer som led i de 
nationale programmer for 
tilbagesendelse. Sådanne mekanismer bør 
sikre, at der er adgang til retsvæsenet i 
sager om overtrædelse af direktiv 
2009/52/EF eller direktiv 2012/29/EU 
gennem hele tilbagesendelsesproceduren, 
herunder foranstaltninger til at sikre, at 
der er adgang til retsvæsenet efter 
tilbagevenden til et tredjeland.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, 
der beskæftiger tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold (EUT L 168 af 
30.6.2009, s. 24).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/29/EU af 25. oktober 2012 om 
minimumsstandarder for ofre for 
kriminalitet med hensyn til rettigheder, 
støtte og beskyttelse og om erstatning af 
Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA 
(EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57).
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 14 vedrørende forvaltning af tilbagesendelser, hvor 
medlemsstaterne forpligtes til at oprette nationale programmer, der kan forbedre 
operationaliseringen af alle faser af tilbagesendelsesproceduren. Ordføreren mener, at 
sådanne nationale programmer bør omfatte reintegrationsforanstaltninger og -mekanismer, 
der sikrer retfærdighed, man kan tage med sig, og adgang til retsvæsenet og genopretning for 
ofre for kriminalitet eller udnyttelse på arbejdsmarkedet gennem hele 
tilbagesendelsesproceduren.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
foretages en sårbarhedsvurdering af 
personer, der står over for 
tilbagesendelsesprocedurer. Faktorer, der 
øger sårbarheden, kan bl.a. være 
individuelle faktorer såsom alder og køn, 
status i samfundet, overbevisninger og 
holdninger, følelsesmæssige, psykologiske 
og kognitive karaktertræk samt fysisk og 
psykisk velbefindende, faktorer 
vedrørende husstand og familie, 
samfundsmæssige faktorer, strukturelle 
faktorer eller situationsbestemte faktorer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 38 og artikel 14, hvor man understreger behovet for, at 
nationale systemer til forvaltning af tilbagesendelser omfatter specifikke mekanismer til at 
identificere og afhjælpe potentielle sårbarheder hos personer, der står over for en 
tilbagesendelsesprocedure. Se også definitionen af "personer i en udsat situation", som 
ordføreren foreslår i artikel 3, stk. 9, som er inspireret af definitionen i IOM's temadokument 
om beskyttelse af migranters menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og de 
specifikke behov hos migranter i udsatte situationer, der er udarbejdet som et bidrag til 
forberedelserne til den globale aftale om migration. Dokumentet indfører en definition af 
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sårbarhed, der bevæger sig væk fra personkategorier, men i stedet ser på en lang række 
faktorer (individuelle, samfundsmæssige, i husholdningen, strukturelle og situationsbestemte), 
der kan påvirke en persons sårbarhed. Denne definition kræver en grundig individuel 
vurdering af de faktorer, der både øger sårbarheden og bidrager til beskyttelsen. Dvs. at det 
er samspillet mellem faktorer på det individuelle, familiemæssige, samfundsmæssige og 
strukturelle niveau samt eventuelle situationsbestemte faktorer, der opstår, som enten øger 
eller mindsker enkeltpersoners, husstandes, lokalsamfunds og gruppers sårbarhed for vold, 
udnyttelse, misbrug eller krænkelse af rettigheder.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den maksimale tidsfrist på fem dage for at indgive en klage i sager, hvor afgørelsen om 
tilbagesendelse er en konsekvens af en afgørelse om afslag på en asylansøgning, bør slettes. 
Den korte tidsfrist undergraver effektiviteten af klage i praksis. I Diouf-dommen fastslog EU-
Domstolen, at fristen for indgivelse af en klage skal være tilstrækkelig til, at ansøgeren i 
praksis får tid til at forberede og iværksætte et effektivt retsmiddel. Den anså alt over 15 dage 
for almindeligvis at være tilstrækkeligt i denne henseende, men overlod den endelige 
vurdering af effektiviteten af tidsfristen til den nationale ret.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren understreger, at forslaget om at indføre en enkelt retsinstans for alle 
medlemsstater ikke blot er mere vidtgående end retspraksis ved EU-Domstolen (Sag C- 
180/17, X og Y), men også vil forhindre visse medlemsstater i at anvende et højere 
beskyttelsesniveau i kraft af deres forfatninger og vil være uforeneligt med princippet om 
procesautonomi. Ordføreren mener, at det omarbejdede direktiv ikke bør gribe ind i 
tilrettelæggelsen af den videre klageadgang, eftersom dette fortsat er en national kompetence.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren understreger, at en klage over en afgørelse om tilbagesendelse altid bør have 
opsættende virkning, da klageren i modsat fald ville blive frataget et effektivt retsmiddel. Det 
er endvidere for stor en byrde for retssystemet at kræve en yderligere procedure for at 
behandle spørgsmålet om opsættende virkning, da det er et krav i alle sager, at der udføres en 
vurdering af risikoen for at blive afvist ved indrejse, herunder som led i en klagesag.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kravet om, at virkningen af en afgørelse om tilbagesendelse automatisk bør suspenderes i 
perioden for indgivelse af klage over en sådan afgørelse i første instans og under 
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behandlingen af klagen, hvis der er risiko for krænkelse af nonrefoulementprincippet, hilses 
velkommen, da dette afspejler Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols og EU-
Domstolens retspraksis. Ordføreren foreslår imidlertid at udvide kravet om opsættende 
virkning til at omfatte andre tilfælde, hvor grundlæggende rettigheder er i fare i tilfælde af 
tvangsmæssig tilbagesendelse, da dette er den bedste garanti for at sikre, at deres ret til 
effektive retsmidler respekteres i praksis, herunder når andre menneskerettigheder, såsom 
retten til familiens enhed, retten til en retfærdig rettergang eller til at blive beskyttet mod 
vilkårlig frihedsberøvelse ved tilbagesendelse, er i fare. I tilfælde af en efterfølgende 
afgørelse om tilbagesendelse, fremhæver ordføreren, at myndighederne bør have mulighed 
for at suspendere fuldbyrdelsen af en afgørelse om tilbagesendelse på et individuelt grundlag, 
på anmodning af tredjelandsstatsborgeren eller på eget initiativ. En sådan tilgang har også 
klare fordele set i forhold til klageprocessen. Et system, hvorved der kræves opsættende 
virkning i alle tilfælde, bortset fra sager om nonrefoulement, skaber en yderligere byrde for 
domstolene, da de kan være nødt til at foretage en vurdering af den samme sag to gange, når 
Domstolen kommer til den konklusion, at det er nødvendigt at give opsættende virkning under 
den materielle prøvelse af klagen. I overensstemmelse med FRA's udtalelse om denne 
omarbejdning understreger ordføreren, at omfanget af gennemgangen i henhold til gældende 
EU-ret på asylområdet typisk ikke dækker forbuddet mod refoulement som en absolut 
menneskerettighed, ud over flygtningekonteksten og andre rettigheder, såsom retten til 
respekt for privatliv og familieliv, som i visse tilfælde også udgør en hindring for udsendelse.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Ordføreren modsætter sig på det kraftigste forslaget om at gøre den opsættende virkning 
betinget af, at der fremlægges nye elementer, som i væsentlig grad ændrer de konkrete 
omstændigheder i den konkrete sag, eftersom årsagen til suspensionen allerede blev vurderet 
i forbindelse med asylproceduren og underlagt retslig prøvelse, og afgørelsen om 
tilbagesendelse træffes efter en asylprocedure. Dette begrundes med det forhold, at risikoen 
for refoulement i et sådant tilfælde allerede er blevet vurderet under asylproceduren. Dette er 
imidlertid en forkert antagelse, eftersom anvendelsesområdet for nonrefoulementprincippet i 
tilbagesendelsesdirektivet er bredere end bestemmelserne om nonrefoulement i den gældende 
asyllovgivning. Derfor er spørgsmål vedrørende nonrefoulement, som er relevante i forhold 
til tilbagesendelseslovgivningen, ikke nødvendigvis blevet vurderet i forbindelse med 
asylproceduren. I betragtning af den absolutte karakter af nonrefoulementprincippet, som 
bl.a. er nedfældet i artikel 3 i EMRK, artikel 3 i torturkonventionen og artikel 4 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som fortolket af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen, udgør en opsættende virkning, der er betinget 
af, at der opstår nye omstændigheder, desuden en tilføjelse af betingelser, som ikke er tilladt i 
henhold til EU's charter og EU-Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 40 vedrørende foranstaltninger, som skal træffes med henblik 
på at sikre en effektiv gennemførelse af nærværende direktiv, og artikel 7, som fastsætter 
bestemmelserne for tredjelandsstatsborgernes ret til oplysninger i forbindelse med 
tilbagesendelsesprocedurer samt artikel 14 vedrørende forvaltningen af tilbagesendelser. 
Ordføreren understreger, at adgang til juridisk bistand er et af de vigtigste elementer i en 
effektiv og bæredygtig tilbagesendelsespolitik.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, eftersom det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 4, hvori det hedder, at EU's tilbagesendelsespolitik skal 
være baseret på folkeretten, herunder beskyttelse af flygtninge, beskyttelse af barnets 
rettigheder, beskyttelse af statsløse og menneskerettighedsforpligtelserne.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Anvendelsen af 
tvangsforanstaltninger bør udtrykkeligt ske 
i overensstemmelse med proportionalitets- 
og effektivitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Der bør fastsættes minimumsgarantier for 
gennemførelsen af tvangsmæssig 

(23) Anvendelsen af 
tvangsforanstaltninger bør udtrykkeligt ske 
i overensstemmelse med proportionalitets- 
og effektivitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Der bør fastsættes minimumsgarantier for 
gennemførelsen af tvangsmæssig 
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tilbagesendelse under hensyntagen til 
Rådets beslutning 2004/573/EF13. 
Medlemsstaterne bør kunne benytte sig af 
forskellige muligheder for at overvåge 
tvangsmæssig tilbagesendelse.

tilbagesendelse under hensyntagen til 
Rådets beslutning 2004/573/EF13 og "Tyve 
retningslinjer om tvangsmæssig 
tilbagesendelse", som Europarådets 
Ministerkomité vedtog den 4. maj 2005. 
Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
overvåge tvangsmæssig tilbagesendelse og 
bør kunne benytte sig af forskellige 
muligheder for at overvåge tvangsmæssig 
tilbagesendelse, herunder puljen til 
overvågning af tvungen tilbagesendelse, 
som Den Europæiske Grænse- og 
Kystvagt har oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/189613a. 

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

13 Rådets beslutning 2004/573/EF af 29. 
april 2004 om tilrettelæggelse af samlet 
udsendelse med fly fra to eller flere 
medlemsstaters område af 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af 
individuelle afgørelser om udsendelse 
(EUT L 261 af 6.8.2004, s. 28).
13a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1896 af 13. 
november 2019 om den europæiske 
grænse- og kystvagt og om ophævelse af 
forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 
2016/1624 (EUT L 295 af 14.11.2019, s. 
1).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 4 og til betragtning 40 vedrørende nødvendigheden af at 
udforme fælles standarder på EU-niveau om fuldbyrdelse af afgørelser om tilbagesendelse og 
yde tilstrækkelig støtte til gennemførelsen af dette direktiv. Dette ændringsforslag hænger 
også uløseligt sammen med gennemførelsen af den nye forordning om den europæiske 
grænse- og kystvagt og sigter mod at garantere, at medlemsstaterne har pligt til at overvåge 
alle operationer med tvungen tilbagesendelse og har mulighed for at benytte en pulje til 
overvågning af tvungne tilbagesendelser, som den europæiske grænse- og kystvagt skal 
oprette.
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(25) Indrejseforbud bør kun pålægges 
af den kompetente myndighed, når det er 
berettiget efter en individuel vurdering og 
under anvendelse af 
proportionalitetsprincippet og efter 
udstedelsen af en afgørelse om 
tilbagesendelse.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at indførelsen af indrejseforbud for tredjelandsstatsborgere, 
der forlader området frivilligt, er kontraproduktivt og uforeneligt med forslagets mål om at 
øge effektiviteten af tilbagesendelser. Kommissionen har ikke i tilstrækkelig grad påvist, at 
indrejseforbud har en afskrækkende virkning. Indrejseforbud har betydelige konsekvenser for 
den pågældende tredjelandsstatsborgers fremtidige migrationsmuligheder og mindsker 
muligheden for at få adgang til FRU-tilladelser, studentervisa, diskretionær opholdstilladelse, 
arbejdstilladelser osv. Dette vil modvirke frivillig tilbagevenden, da det kan være en væsentlig 
overvejelse for dem, der overvejer at vende frivilligt tilbage, at undgå et indrejseforbud.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Anvendelse af frihedsberøvelse 
med henblik på udsendelse bør ske i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 

(27) Frihedsberøvelse bør anvendes 
som en sidste udvej. Anvendelse af 
frihedsberøvelse med henblik på 
udsendelse bør begrænses og ske i 
overensstemmelse med 
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Frihedsberøvelse er kun berettiget for at 
forberede en tilbagesendelse eller 
gennemføre en udsendelsesproces, og hvis 
mindre indgribende foranstaltninger ikke 
vil være tilstrækkelige.

proportionalitetsprincippet for så vidt angår 
de anvendte midler og de forfulgte mål. 
Frihedsberøvelse er kun berettiget for at 
forberede en tilbagesendelse eller 
gennemføre en udsendelsesproces, og hvis 
mindre indgribende foranstaltninger ikke 
vil være tilstrækkelige. Medlemsstaterne 
bør sikre, at alternativer til 
frihedsberøvelse, navnlig 
ikkefrihedsberøvende, 
engagementsbaserede modeller forankret 
i lokalsamfundet, foretrækkes og 
prioriteres.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18 om frihedsberøvelse og til betragtning 28. Ordføreren 
gentager, i overensstemmelse med menneskerettighedslovgivningen, at frihedsberøvelse bør 
anvendes som en sidste udvej. Medlemsstaterne bør altid først undersøge muligheden for at 
anvende mindre restriktive tiltag og udvikle alternativer til frihedsberøvelse såsom 
sagsbehandlingssystemer, åbne modtagelsescentre, centre for særlig støtte til sårbare 
migranter og lokalsamfundsbaserede alternativer. Et voksende korpus af international 
forskning, bedste praksis og dokumentation viser, at de mest effektive alternativer til 
frihedsberøvelse er dem, hvor migranterne inddrages i migrationsprocedurerne, navnlig 
gennem skræddersyet sagsbehandling. Dette omfatter en tilgang baseret på socialt arbejde, 
tildeling af beføjelser og opbygning af tillid hos migranterne for at arbejde i retning af en 
løsning af deres sag, så man opnår bedre resultater for både regeringerne og de involverede 
migranter. Global komparativ forskning, hvor man har undersøgt 250 eksempler på 
alternativer til frihedsberøvelse i 60 lande, har vist, at sådanne alternativer sikrer meget høje 
overholdelsesprocenter mellem 70 og 99 % og en højere andel af løsninger på sagerne og 
frivillig tilbagevenden for en brøkdel (under 20 %) af omkostningerne ved frihedsberøvelse. 
De virker, fordi mennesker med større sandsynlighed vil forblive engagerede og overholde 
immigrationskravene, herunder negative afgørelser om deres status, når de føler, at de har 
været igennem en retfærdig og effektiv proces og har kunnet afprøve alle resultater af 
migrationen. I modsætning hertil kan metoder med tvang og frihedsberøvelse tilskynde 
migranterne til at kæmpe imod det, de opfatter som uretfærdighed, og nedsætte deres evne og 
motivation til at samarbejde med statens krav.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Dette direktiv bør fastsætte 
udtømmende begrundelser for 
frihedsberøvelse af en 
tredjelandsstatsborger som led i en 
tilbagesendelsesprocedure. 
Frihedsberøvelse bør kun tages i 
anvendelse som en sidste udvej, når 
mindre restriktive foranstaltninger anses 
for at være utilstrækkelige og på grundlag 
af en sårbarhedsvurdering og en 
sagsindividuel vurdering af de 
foreliggende alternativer til 
frihedsberøvelse og af risikoen for 
forsvinden, og bør alene tages i 
anvendelse, så længe der består en rimelig 
forventning om udsendelse. Det er af 
afgørende betydning, at der gøres en 
særlig indsats for at identificere ofre for 
menneskehandel blandt personer, der skal 
frihedsberøves. Eftersom frihedsberøvelse 
har en særligt skadelig fysisk og psykisk 
indvirkning på børn, uanset om de er 
uledsagede, adskilt fra eller sammen med 
deres familier, bør de ikke frihedsberøves. 
Frihedsberøvelse er aldrig i barnets tarv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 27 og 40 og artikel 18. Frihedsberøvelse af mindreårige er 
aldrig i barnets tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at 
beskytte mindreårige bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Desuden 
bør familiens enhed aldrig bruges til at retfærdiggøre beslutningen om at frihedsberøve 
ledsagede mindreårige. Anvendelsen af begrebet "i barnets tarv" medfører endvidere, at 
forældrene eller den legale eller almindelige primære omsorgsperson heller aldrig bør 
frihedsberøves. Jf. f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - Abdullahi Elmi og 
Aweys Abubakar mod Malta, ansøgning nr. 25794/13 og 28151/13 af 22. februar 2017, hvori 
Menneskerettighedsdomstolen fremhævede, at et barns ekstreme sårbarhed er den 
udslagsgivende faktor og har forrang for betragtninger vedrørende status som ulovlig 
indvandrer, idet børn har særlige behov som følge af deres alder og manglende 
uafhængighed. For så vidt angår ofre for menneskehandel, se: Europarådets konvention om 
indsatsen mod menneskehandel, artikel 10, stk. 1 og 2, Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, Rantsev mod Cypern og Rusland, sag nr. 25965/04.
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Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Da frihedsberøvelse kan idømmes 
af en administrativ eller en retlig 
myndighed og kun kan retfærdiggøres, 
når der i henhold til en individuel 
vurdering er risiko for, at en person 
forsvinder, bør en retlig myndighed i hvert 
enkelt tilfælde foretage periodiske retlige 
vurderinger af nødvendigheden og 
proportionaliteten af frihedsberøvelsen af 
en tredjelandsstatsborger inden for en 
rimelig frist. Den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse bør være tre måneder, 
som kan forlænges højst to gange i en 
yderligere periode på op til tre måneder, 
hvis dette er nødvendigt og 
forholdsmæssigt for at gennemføre 
tilbagesendelsesproceduren, uden at dette 
berører de etablerede 
beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at 
frihedsberøvelse ikke anvendes vilkårligt 
og kun så længe udsendelsen er under 
forberedelse og foretages med behørig 
omhu.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren understreger, at frihedsberøvelse kun bør anvendes, når der er rimelige udsigter 
til tilbagesendelse, og frihedsberøvelsens varighed bør afspejle dette. Man bør fokuserer sine 
bestræbelser på effektive tilbagesendelser frem for en yderligere kodificering og 
standardisering af længere perioder med frihedsberøvelse.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren fremhæver, at der ikke bør indføres strafferetlige sanktioner blot på grund af 
irregulær indrejse eller ophold. I El Dridi-dommen fastslog EU-Domstolen, at fængsling i 
henhold til straffeloven ikke er i overensstemmelse med formålet med 
tilbagesendelsesdirektivet. FN-konventionen om flygtnings retsstilling (1951) og protokollen 
hertil fra 1967 hedder det i artikel 31, stk. 1: "Flygtninge, som kommer direkte fra et område, 
hvor deres liv eller frihed truedes ... og uden tilladelse indrejser til eller befinder sig inden for 
de kontraherende staters område, skal ikke i disse stater kunne straffes for ulovlig indrejse 
eller ophold..."

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Børns rettigheder finder 
anvendelse i sager med uledsagede børn, 
børn, der er adskilt fra deres familier, og 
børn, der er sammen med deres familier. I 
sager med familier bør medlemsstaterne 
overveje det enkelte barns situation, når 
de træffer afgørelse vedrørende 
tilbagesendelsen af familien, herunder 
tilbagesendelse eller udsendelse af en af 
forældrene. Medlemsstaterne skal 
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pålægges at respektere og beskytte det 
enkelte barns rettigheder inden for 
familien, herunder dets ret til privatliv og 
familieliv, og skal ligeledes vurdere 
barnets sikkerhed i familien. Om 
nødvendigt bør der iværksættes 
hensigtsmæssige pasnings- og 
indkvarteringsforanstaltninger, der giver 
børn og familier mulighed for at bo 
sammen i lokalsamfund. Børn bør ikke 
adskilles fra deres forældre under 
tilbagesendelsesproceduren eller gennem 
frihedsberøvelse eller udsendelse af en af 
forældrene. I henhold til principperne om 
familiens enhed og barnets tarv bør 
familier holdes samlet, medmindre dette 
vil være til fare for barnets sikkerhed. 
Dette omfatter gennemførelse af 
alternativer til frihedsberøvelse for hele 
familien og beskyttelse af forældre fra at 
blive fjernet, så længe 
tilbagesendelsesproceduren er verserende. 
Børn og familier bør have dokumentation, 
der viser, at de omfattet af en 
igangværende tilbagesendelsesprocedure 
og ikke kan underkastes frihedsberøvelse. 
Børn bør sikres adgang til uddannelse, 
sundhedspleje og andre tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Dette ændringsforslag er endvidere også tæt 
forbundet med de af ordføreren fremsatte ændringsforslag i artikel 12 om tilbagesendelse og 
udsendelse af mindreårige samt artikel 20 om frihedsberøvelse af mindreårige og deres 
familier. Ordføreren indfører yderligere garantier for at sikre, at barnets tarv altid er det 
primære hensyn som led i tilbagesendelsesprocedurer, der omfatter børn.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Betragtning 31 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) En uafhængig og kvalificeret 
værge med den nødvendige ekspertise og 
uddannelse til at sikre, at der tages 
hensyn til barnets tarv, bør udpeges til at 
bistå uledsagede børn og børn, der er 
adskilt fra deres familier. Værgen bør til 
dette formål inddrages i 
tilbagesendelsesproceduren for at finde en 
varig løsning, der er i barnets tarv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Dette ændringsforslag er endvidere også tæt 
forbundet med de af ordføreren fremsatte ændringsforslag i artikel 12 om tilbagesendelse og 
fjernelse af mindreårige samt artikel 20 om frihedsberøvelse af mindreårige og deres 
familier. Ordføreren indfører yderligere garantier for at sikre, at barnets tarv altid er det 
primære hensyn som led i tilbagesendelsesprocedurer, der omfatter børn.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade den foreslåede grænseprocedure helt udgå, eftersom den giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder vedrørende både grundlæggende rettigheder og 
effektivitet.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade den foreslåede grænseprocedure helt udgå, eftersom den giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder vedrørende både grundlæggende rettigheder og 
effektivitet.
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade den foreslåede grænseprocedure helt udgå, eftersom den giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder vedrørende både grundlæggende rettigheder og 
effektivitet.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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som led i asylgrænseproceduren.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade den foreslåede grænseprocedure helt udgå, eftersom den giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder vedrørende både grundlæggende rettigheder og 
effektivitet.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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afgørelse om yderligere frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgeren i henhold til 
en anden bestemmelse i dette direktiv og 
for det deri fastsatte tidsrum.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade den foreslåede grænseprocedure helt udgå, eftersom den giver 
anledning til alvorlige betænkeligheder vedrørende både grundlæggende rettigheder og 
effektivitet.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(38) Etablering af systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser i 
medlemsstaterne bidrager til en mere 
effektiv tilbagesendelses- og 
reintegrationsproces. Hvert nationalt 
system bør indeholde ajourførte 
oplysninger om tredjelandsstatsborgernes 
identitet og retlige situation og om 
resultatet af sårbarhedsvurderingen 
vedrørende denne person, som er 
relevante for overvågningen af og 
opfølgningen på de enkelte sager gennem 
sagsforvaltning. Nationale systemer til 
forvaltning af tilbagesendelser bør ikke 
indeholde oplysninger, som er indhentet 
under det personlige interview, der 
gennemføres i henhold til artikel X i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XXX/XXX [forordningen 
om asylprocedurer]1a. Hvert nationalt 
system bør indføre tydelige individuelle 
procedurer og procedurer for 
sårbarhedsvurdering for at kunne sikre 
specifikt tilpasset støtte gennem individuel 
sagsforvaltning til den enkelte migrant 
gennem hele tilbagesendelsesprocessen 
under hensyntagen til køns- og 
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aldersrelaterede forhold. Som led i 
sagsforvaltningen bør de pågældende 
tredjelandsstatsborgere informeres om 
deres rettigheder og muligheder i værts- 
eller transitmedlemsstaten og i det land, 
hvortil de skal tilbagesendes, herunder om 
den assistance de vil modtage samt om 
betingelserne for den frivillige 
tilbagevenden og assistance til 
reintegration.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) XXX.XXX ...(EUT...,..., 
s…).

Or. en

Begrundelse

Som det ligeledes er fremhævet i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse vedrørende nærværende omarbejdning, er ordføreren bekymret over den 
upræcise beskrivelse af de formål, som det planlagte centrale system, der skal etableres og 
styres af den europæiske grænse- og kystvagt, skal udføre samt af de kategorier af 
personoplysninger, som skal behandles i forbindelse med hver af disse formål. I lyset af 
manglen på supplerende garantier og præcisering som følge af den manglende 
konsekvensanalyse, og eftersom de nærmere detaljer i et sådant "centralt system" endnu ikke 
er fastlagt gennem den igangværende reform af forordningen om den europæiske grænse- og 
kystvagt, foreslås det, at denne henvisning udgår.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Når det efter en vurdering af 
barnets tarv fastslås, at tilbagesendelse vil 
være i en mindreårigs bedste interesse, 
sikrer medlemsstaterne, at der forefindes 
specifikke garantier for børn, der er 
adskilt fra deres familie, eller uledsagede 
børn, der vender tilbage til et tredjeland. I 
tilfælde, hvor familien er opsporet, bør 
medlemsstaterne sikre, at aktører inden 
for beskyttelse af børn ved hjælp af en 
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passende sagsforvaltning vurderer, 
hvorvidt familiesammenføring er i barnets 
tarv, hvorvidt familien er villig og i stand 
til at modtage barnet og yde passende 
umiddelbar og langsigtet pleje, idet der 
tages hensyn til såvel barnets og familiens 
synspunkter vedrørende sammenføringen. 
Opsporing af familien bør kun foretages 
af kvalificerede aktører og i henhold til en 
vurdering af barnets tarv for at sikre, at 
genetablering af kontakt ikke vil stride 
mod barnets tarv. Når det ikke lykkes at 
opspore familien, eller når 
familiesammenføring ikke vurderes at 
være i barnets tarv, bør kvaliteten og 
egnetheden af alternative 
pasningsordninger, både på kort og 
mellemlang sigt, overvejes inden for 
proceduren. Tilbagesendelsen bør ikke 
medføre, at børnene bliver hjemløse. 
Pasningsløsninger i lokalsamfundet bør 
prioriteres. Brugen af institutionspleje bør 
begrænses til tilfælde, hvor en sådan 
løsning er særligt velegnet, nødvendig og 
konstruktiv for det pågældende barn og i 
barnets tarv. Store plejeinstitutioner er 
ikke en egnet pasningsmulighed for børn.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Dette ændringsforslag er endvidere også tæt 
forbundet med de af ordføreren fremsatte ændringsforslag i artikel 12 om tilbagesendelse og 
fjernelse af mindreårige samt artikel 20 om frihedsberøvelse af mindreårige og deres 
familier. Ordføreren indfører yderligere garantier for at sikre, at barnets tarv altid er det 
primære hensyn som led i tilbagesendelsesprocedurer, der omfatter børn.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

operationel støtte for at opnå en effektiv 
gennemførelse af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug 
af Unionens finansielle instrumenter, 
programmer og projekter vedrørende 
tilbagesendelse, særlig i henhold til 
forordning (EU).../... [forordning om 
oprettelse af en asyl- og migrationsfond], 
samt af den operationelle bistand, der ydes 
af Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i henhold til forordning 
(EU) 2019/1896. EU-støtten bør navnlig 
anvendes til at etablere hensigtsmæssige 
sagsbehandlingsprogrammer, beskyttelse 
af udsatte personer, herunder 
foranstaltninger til at sikre at børn i 
migration er sikret konkret beskyttelse, 
holdes informeret, har adgang til 
retshjælp og tolkning, udformning og 
anvendelse af engagementsbaserede 
alternativer til frihedsberøvelse, 
uafhængige og virkningsfulde systemer til 
overvågning af tvangsmæssige 
tilbagesendelser, systemer til forvaltning af 
tilbagesendelser og programmer, der yder 
logistisk, finansiel og anden materiel 
bistand eller bistand i form af naturalier i 
forbindelse med tilbagesendelse – og i 
relevant omfang reintegration – af 
tredjelandsstatsborgere på ulovligt ophold.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren fremhæver, at medlemsstaterne bør udnytte økonomisk og operationel bistand fra 
EU, navnlig for at udforme og gennemføre foranstaltninger, der understøtter 
tilbagesendelsespolitikker på medlemsstatsniveau, der er effektive og overholder de 
grundlæggende rettigheder, herunder sådanne, der er udpeget som prioriteter under den 
foreslåede asyl- og migrationsfond. Dette er blevet gentaget af EU's Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder i dets begrundede udtalelse om dette omarbejdning.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Betragtning 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(44) Anvendelsen af dette direktiv 
berører ikke de forpligtelser, der følger af 
Genève-konventionen af 28. juli 1951 om 
flygtninges retsstilling, som ændret ved 
New York-protokollen af 31. januar 1967, 
og af FN-konventionen af 1954 om 
statsløse personers retsstilling.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med betragtning 4 
vedrørende nødvendigheden af, at EU's politik for tilbagesendelse er baseret på principper og 
rettigheder, der udspringer af den internationale menneskerettighedslovgivning.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(46) En effektiv og værdig 
gennemførelse i overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder af 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere, 
der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, ophold 
eller bopæl i medlemsstaterne i henhold til 
dette direktiv, der overholder de 
grundlæggende rettigheder, er et 
afgørende element i en holistisk tilgang til 
migration.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Betragtning 47
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(47) Medlemsstaternes myndigheder er 
nødt til at behandle personoplysninger for 
at sikre en korrekt gennemførelse af 
tilbagesendelsesprocedurerne og en 
vellykket fuldbyrdelse af afgørelser om 
tilbagesendelse. De tredjelande, hvortil 
tilbagesendelse sker, er ofte ikke omfattet 
af afgørelser om tilstrækkeligheden af 
beskyttelsesniveauet, der er vedtaget af 
Kommissionen i henhold til artikel 45 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67918, og de har ofte ikke 
indgået eller har ikke til hensigt at indgå en 
tilbagetagelsesaftale med Unionen eller på 
anden vis fastsætte tilstrækkelige garantier 
som omhandlet i artikel 46 i forordning 
(EU) 2016/679. Tilbagetagelsesaftaler, der 
er indgået eller er ved at blive forhandlet af 
Unionen eller medlemsstaterne, og som 
giver passende garantier for overførsel af 
personoplysninger til tredjelande i henhold 
til artikel 46 i forordning (EU) 2016/679, 
bør omfatte bindende 
databeskyttelsesgarantier, der kan 
håndhæves, fra disse tredjelande. I 
tilfælde, hvor der ikke findes sådanne 
aftaler, bør medlemsstaternes kompetente 
myndigheder ikke overføre 
personoplysninger til myndigheder i 
tredjelande.
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betingelserne i artikel 49, stk. 1, litra d), i 
forordning (EU) 2016/679 eller i de 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af artikel 38 i direktiv (EU) 2016/680 er 
opfyldt.
__________________ __________________
18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

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

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

Or. en

Begrundelse

I lighed med EDPS' udtalelse understreger ordføreren, at direktivet om retshåndhævelse ikke 
gælder, eftersom databehandlingsaktiviteter, der reguleres i henhold til dette forslag (baseret 
på artikel 79, stk. 2, litra c), i TEUF, der bemyndiger Unionen til at indføre foranstaltninger 
inden for ulovlig immigration og ulovligt ophold), jf. artikel 1 (Genstand), dvs. "fælles 
standarder og procedurer, som skal anvendes i medlemsstaterne ved tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold", på grund af deres "administrative karakter" 
ikke hører under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 22 om grænseproceduren. Udelukkelsen af visse kategorier af 
tredjelandsstatsborgere fra direktivets anvendelsesområde og manglende anvendelse af 
centrale garantier såsom fristen for frivillig udrejse, anvendelsen af ikkerestriktive 
alternativer til frihedsberøvelse eller retten til adgang til et effektivt retsmiddel er 
problematisk ud fra et perspektiv om retssikkerhed og ikkediskrimination. Undtagelser fra 
direktivets anvendelsesområde øger risikoen for inkonsekvent anvendelse af 
tilbagesendelsesstandarderne i EU og gør overvågningen af overholdelsen af 
menneskerettighedsforpligtelserne og EU's charter mere kompliceret. Endelig bidrager 
bevarelsen af muligheden for at udelukke begge kategorier af tredjelandsstatsborgere fra 
tilbagesendelsesdirektivets anvendelsesområde til at opretholde den retlige fiktion med ikke-
indrejse på EU's område for tredjelandsstatsborgere, der befinder sig på eller i nærheden af 
visse medlemsstaters grænse. Anvendelsen af særskilte retsordninger baseret på den retlige 
fiktion med ikke-indrejse blev afvist som irrelevant af Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol i sagen N.T. og N.D. mod Spanien, eftersom 
tredjelandsstatsborgerne var blevet omfattet af statens kompetence, så snart myndighederne 
havde reel kontrol over de pågældende personer.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) et transitland i henhold til 
tilbagetagelsesaftaler på EU- plan eller 
bilateralt plan eller
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 47 om indgåelse af eller forhandlinger om 
tilbagetagelsesaftaler med tredjelande. Ordføreren understreger, at for at sikre 
parlamentarisk kontrol og demokratisk tilsyn skal samarbejde med tredjelande være baseret 
på formelle tilbagetagelsesaftaler frem for uformelle ordninger.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. "risiko for at den pågældende 
forsvinder": bevislig tilstedeværelse i den 
enkelte sag af vægtige grunde, baseret på 
specifikke og objektive, nøje lovfæstede 
kriterier, til under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder vedrørende 
den pågældende person at formode, at en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, vil forsvinde

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslaget til artikel 6 om risikoen for, at ansøgere forsvinder. Ordføreren mener, at 
vurderingen af risikoen for, at en ansøger forsvinder, som Kommissionen foreslår, kan føre til 
udbredt og automatisk brug af frihedsberøvelse eller fratage et stort antal 
tredjelandsstatsborgere en frist for frivillig udrejse og derved undergrave de centrale 
principper proportionalitet og nødvendighed, og foreslår derfor en ændring af definitionen af 
"risiko for, at den pågældende forsvinder" i artikel 3.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)



PR\1199634DA.docx 43/99 PE648.370v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. "frivillig tilbagevenden": en berørt 
tredjelandsstatsborgers overholdelse af 
pligten til at vende tilbage på et hvilket 
som helst tidspunkt af 
tilbagesendelsesproceduren som følge af 
en velinformeret beslutning om at vende 
tilbage, som den pågældende person 
træffer frivilligt, eller deltagelse i 
programmer for støttet frivillig 
tilbagevenden og reintegration

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslag til betragtning 14 og artikel 9 vedrørende frivillig udrejse. Ordføreren 
fremhæver betydningen af frivillig tilbagevenden som en væsentlig søjle i en sikker og værdig 
tilbagesendelsespolitik. I 2015 vedtog staterne 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling 
med henblik på at udrydde fattigdom i alle dens former og dimensioner samt fremme 
bæredygtig udvikling. I henhold til mål 10.7 forpligtede staterne sig til at lette velordnet, 
sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet for mennesker, herunder ved at lette 
frivillig tilbagevenden, hvorved man understregede relevansen af frivillig tilbagevenden og 
støttet frivillig tilbagevenden som en væsentlig søjle i migrationsforvaltningssystemerne og 
som en foretrukket mulighed for, at migranter kan vende tilbage på en human og værdig 
måde. Desuden bidrager frivillig tilbagevenden til mål 10.2, der går ud på at styrke/fremme 
den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, 
etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status – ved at støtte de 
tilbagevendte i deres økonomiske, sociale og psykosociale reintegrationsprocesser i deres 
oprindelseslande og lokalsamfund.

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. "personer i en udsat situation": 
personer med begrænset kapacitet til at 
modstå, håndtere eller komme sig over 
vold, udnyttelse, misbrug eller krænkelse 
af deres rettigheder på grund af 
tilstedeværelsen af faktorer og 
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eller seksuel vold. omstændigheder hos den enkelte, 
lokalsamfundet eller husstanden eller på 
et strukturelt eller situationsbestemt 
niveau, der øger risikoen for og 
eksponeringen for denne vold, udnyttelse 
eller krænkelse af rettigheder eller på 
grund af mangel på faktorer, der beskytter 
imod denne vold, udnyttelse, misbrug og 
krænkelse af rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 38 og artikel 14, hvor man understreger behovet for, at 
nationale systemer til forvaltning af tilbagesendelser omfatter specifikke mekanismer til at 
identificere og afhjælpe potentielle sårbarheder hos personer, der står over for en 
tilbagesendelsesprocedure. Ordføreren foreslår også en definition "personer i en udsat 
situation", som er i overensstemmelse med definitionen i IOM's temadokument om beskyttelse 
af migranters menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og de specifikke 
behov hos migranter i udsatte situationer, der er udarbejdet som et bidrag til forberedelserne 
til den globale migrationspagt. Dokumentet indfører en definition af sårbarhed, der bevæger 
sig væk fra personkategorier, men i stedet ser på en lang række faktorer (individuelle, 
samfundsmæssige, i husholdningen, strukturelle og situationsbestemte), der kan påvirke en 
persons sårbarhed. Denne definition kræver en grundig individuel vurdering af de faktorer, 
der både øger sårbarheden og bidrager til beskyttelsen. Det vil sige, at det er samspillet 
mellem faktorer på det individuelle, familiemæssige, samfundsmæssige og strukturelle niveau 
samt eventuelle situationsbestemte faktorer, der opstår, som enten øger eller mindsker 
enkeltpersoners, husstandes, lokalsamfunds og gruppers sårbarhed over for vold, udnyttelse, 
misbrug eller krænkelse af rettigheder.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvad angår 
tredjelandsstatsborgere, der er undtaget 
fra dette direktivs anvendelsesområde i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, 
litra a), skal medlemsstaterne:

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 22 om grænseproceduren. Ordføreren foreslår. at artikel 4, stk. 
4, udgår med de begrundelser, der anføres som led i begrundelsen for sletningen af 
ændringsforslaget til artikel 2, stk. 2, litra a). Dette ændringsforslag er fremsat for at sikre 
overensstemmelse.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Risiko for, at den pågældende forsvinder

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

Or. en

Begrundelse

Den lange liste over kriterier, som Kommissionen har foreslået til vurdering af risikoen for, at 
den pågældende forsvinder, og den brede formulering heraf, kan omfatte næsten alle 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Vurderingen af risikoen for, at en ansøger 
forsvinder, som foreslået af Kommissionen, kan føre til udbredt og automatisk brug af 
frihedsberøvelse eller kan fratage et stort antal tredjelandsstatsborgere en periode for 
frivillig udrejse, hvilket undergraver de centrale principper proportionalitet og 
nødvendighed. Samtidig giver den ikke-udtømmende karakter af listen medlemsstaterne 
mulighed for at vedtage supplerende objektive kriterier og udvider derfor også begrebet 
"risiko for, at den pågældende vil forsvinde", hvilket er i strid med målet om at definere og 
harmonisere definitionen af risikoen for, at den pågældende vil forsvinde. Ordføreren er af 
den opfattelse, at der altid bør foretages en individuel vurdering af, om der er risiko for, at 
den pågældende vil forsvinde.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelse til at samarbejde Forpligtelse til gensidigt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – indledning



PE648.370v01-00 48/99 PR\1199634DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne. Denne 
forpligtelse omfatter navnlig følgende:

1. Medlemsstaterne pålægger 
tredjelandsstatsborgere en forpligtelse til at 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne i alle faser 
af tilbagesendelsesprocedurerne. Denne 
forpligtelse omfatter navnlig pligten til at 
være til stede og til rådighed under alle 
procedurerne.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) forpligtelse til at fremlægge alle de 
elementer, der er nødvendige for at fastslå 
eller kontrollere identiteten

udgår

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) forpligtelse til at fremlægge 
oplysninger om de tredjelande, de har 
bevæget sig igennem

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forpligtelse til at være til stede og 
til rådighed under alle procedurerne

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er føjet sammen med stk. 1 i denne artikel.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) forpligtelse til at indgive en 
anmodning om gyldigt rejsedokument til 
de kompetente myndigheder i 
tredjelandene.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De elementer, der er omhandlet i 
stk. 1, litra a), omfatter 
tredjelandsstatsborgerens erklæringer og 
dokumentation, som den pågældende er i 
besiddelse af, vedrørende identitet, 
nationalitet eller nationaliteter, alder, 
land og tidligere opholdssted eller 
opholdssteder, rejseruter og 

udgår
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rejsedokumenter.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne underretter 
tredjelandsstatsborgerne om 
konsekvenserne af ikke at overholde 
forpligtelsen omhandlet i stk. 1.

3. Medlemsstaterne befordrer 
samarbejde mellem personer, der er 
genstand for en 
tilbagesendelsesprocedure, og de 
kompetente myndigheder skal i alle faser 
af tilbagesendelsesproceduren holde 
tredjelandsstatsborgere, som er genstand 
for en tilbagesendelsesprocedure, 
informeret om de forskellige trin i 
tilbagesendelsesproceduren. Disse 
informationer omfatter navnlig følgende:

Or. en

Begrundelse

Adgang til rettidige, uvildige og pålidelige oplysninger gør det muligt for migranterne at 
træffe en informeret afgørelse og fremmer forberedelsen af tilbagesendelse samt ejerskabet 
over tilbagesendelsesprocessen, hvorved udsigterne til en holdbar reintegration styrkes. De 
pågældende oplysninger bør stilles til rådighed for tredjelandsstatsborgere i et sprog, som de 
kan forstå, og bør vedrøre de forskellige stadier i tilbagesendelsesproceduren. For at sikre 
sammenhæng i forslaget er der medtaget elementer vedrørende levering af de i artikel 15 i 
forslaget omhandlede oplysninger i denne artikel 7.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) en oversigt over og redegørelse for 
de forskellige trin i 
tilbagesendelsesproceduren samt 
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rettigheder og forpligtelser under 
proceduren, herunder tidsrammen for den 
procedure og de frister, som de 
kompetente myndigheder skal overholde 
for så vidt angår proceduren og de 
relevante frister for frihedsberøvelse

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) konsekvenserne ved misligholdelse 
af forpligtelse til at vende tilbage efter en 
afgørelse om tilbagesendelse

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) resultatet af afgørelser vedrørende 
tilbagesendelse eller frihedsberøvelse som 
omhandlet i artikel 15 og 18, 
begrundelserne for afgørelsen og de 
elementer, der er taget i betragtning i 
forbindelse med afgørelsen, samt fristerne 
og mulighederne for at anfægte en sådan 
afgørelse.

Or. en
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Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i stk. 1 nævnte oplysninger 
gives til de berørte tredjelandsstatsborgere 
på et sprog, som de forstår, i en kortfattet, 
forståelig form og i god tid, således at de 
kan udøve de rettigheder, der er fastsat i 
dette direktiv. Oplysningerne skal gives 
både mundtligt og skriftligt, herunder ved 
hjælp af standarddatablade med angivelse 
af de vigtigste elementer i 
tilbagesendelsesproceduren. Hvis der er 
tale om mindreårige, skal oplysningerne 
gives på en måde, der er egnet til børn, af 
personale med en passende uddannelse og 
under inddragelse af 
familiemedlemmerne eller værgen.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forud for vedtagelsen af en 
afgørelse om tilbagesendelse tildeler 
medlemsstaterne tredjelandsstatsborgere, 
der er omfattet af en 
tilbagesendelsesprocedure, ret til at blive 
hørt, navnlig i forbindelse med en 
eventuel anvendelse af artikel 5 og artikel 
8, stk. 2-5, og de nærmere betingelser for 
tilbagesendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
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ændringsforslag til betragtning 40 vedrørende foranstaltninger, som skal træffes med henblik 
på at sikre en effektiv gennemførelse af nærværende direktiv, og artikel 7 som fastsætter 
bestemmelserne for tredjelandsstatsborgernes ret til oplysninger i forbindelse med 
tilbagesendelsesprocedurer samt artikel 14 vedrørende forvaltningen af tilbagesendelser. 
Dette ændringsforslag sikrer retten til at blive hørt i alle retssager, som understreget af EU-
Domstolen i dommen i sagen Boudjlida mod Frankrig, EU-Domstolen, C-249/13.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer en afgørelse om 
tilbagesendelse umiddelbart efter 
vedtagelsen af en afgørelse om ophør af 
en tredjelandsstatsborgers lovlige ophold, 
herunder en afgørelse om ikke at give en 
tredjelandsstatsborger flygtningestatus 
eller subsidiær beskyttelse i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om anerkendelse].

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren understreger, at der bør foretages en klar sondring mellem det juridiske regelsæt 
for asylansøgeres status og det juridiske regelsæt, der gælder for situationen for personer, 
der er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse. Hvis medlemsstaterne pålægges en 
forpligtelse til at udstede en afgørelse om tilbagesendelse umiddelbart efter, at der er truffet 
afgørelse om afslag på en ansøgning om international beskyttelse, vil det skabe unødvendig 
juridisk uklarhed omkring asylansøgerens retlige status i tidrummet indtil en eventuel 
klagesag, eller i perioden for indgivelse af klage. I henhold til asylreglerne har ansøgere om 
international beskyttelse ret til at forblive på området i klagefristen eller i afventning af en 
klageprocedure med opsættende virkning. Udstedelsen af en afgørelse om tilbagesendelse 
bekræfter imidlertid den pågældende persons uregelmæssige status og skaber derfor 
forvirring om personens ret til at forblive på området både for den pågældende person og for 
nationale og lokale myndigheder, som kan komme i kontakt med tredjelandsstatsborgere uden 
at have kendskab til asyl- og migrationslovgivningen. Desuden kan klageprocedurer i 
asylsager tage lang tid, således at den oprindeligt udstedte afgørelse om tilbagesendelse ikke 
længere afspejler personens individuelle omstændigheder på det tidspunkt, hvor 
tilbagesendelsen sker, således som det kræves i henhold til EU's charter og den europæiske 
menneskerettighedskonvention, mens humanitære årsager i mellemtiden kan berettige en 
opholdstilladelse. I sådanne tilfælde vil den tilgang, som Kommissionen foreslår, medføre 
yderligere administrative byrder, da myndighederne vil blive tvunget til at træffe yderligere 
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afgørelser om tilbagesendelse af de samme tredjelandsstatsborgere. Ordføreren mener 
derfor, at den foreslåede forpligtelse til at træffe afgørelse om tilbagesendelse på samme tid 
eller umiddelbart efter en afgørelse om afslag, er uforholdsmæssig og virker mod hensigten.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne træffer afgørelse 
om tilbagesendelse sammen med en en 
afgørelse om at bringe en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, en afgørelse om udsendelse og/eller 
en afgørelse om indrejseforbud i en og 
samme administrative eller retslige 
afgørelse eller retsakt i henhold til deres 
nationale lovgivning.

Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne træffer afgørelse 
om tilbagesendelse sammen med 
en endelig afgørelse om at bringe en 
tredjelandsstatsborgers lovlige ophold til 
ophør, en afgørelse om udsendelse og/eller 
en afgørelse om indrejseforbud i en og 
samme administrative eller retslige 
afgørelse eller retsakt i henhold til deres 
nationale lovgivning, uden dog at 
tilsidesætte garantierne i kapitel III og i 
andre relevante bestemmelser i EU-retten 
og national ret, herunder retten til 
familiesammenføring, retten til respekt 
for privatliv og familieliv, retten til asyl, 
nonrefoulementprincippet og retten til 
adgang til effektive retsmidler.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 16 vedrørende retsmidler for tredjelandsstatsborgere som led i 
dette direktiv. Formålet med dette ændringsforslag er at forebygge risikoen for krænkelser af 
rettighederne i artikel 47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder i forbindelse med 
gennemførelsen af tilbagesendelsesdirektivet.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en passende frist for frivillig udrejse på op 
til tredive dage, jf. dog de undtagelser, der 
er anført i stk. 2 og 4. Medlemsstaterne kan 
i deres nationale lovgivning fastsætte, at en 
sådan frist kun indrømmes efter begæring 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger. 
I så fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

I en afgørelse om tilbagesendelse fastsættes 
en frist for frivillig udrejse på tredive dage, 
jf. dog de undtagelser, der er anført i stk. 2 
og 4. Medlemsstaterne kan i deres 
nationale lovgivning fastsætte, at en sådan 
frist kun indrømmes efter begæring fra den 
pågældende tredjelandsstatsborger. I så 
fald underretter medlemsstaterne de 
pågældende tredjelandsstatsborgere om 
muligheden for at indgive en sådan 
begæring.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at tredjelandsstatsborgeres frivillige udrejse, 
dersom de er omfattet af en forpligtelse til at vende tilbage, er at foretrække frem for 
tvangsmæssig tilbagesendelse og derfor bør fremmes så meget som muligt. Kommissionens 
foreslåede ændringer med hensyn til den minimale og maksimale frist for frivillig udrejse og 
medlemsstaternes forpligtelse til ikke at indrømme en frist for frivillig udrejse undergraver en 
sådan tilgang. Der er ifølge den seneste forskning foretaget af Det Europæiske 
Migrationsnetværk (2017) ikke meget, der tyder på, at en frivillig udrejseperiode på under syv 
dage vil øge antallet af personer, der vælger frivillig udrejser. Medlemsstaterne har også 
påpeget, at det er vanskeligt effektivt at gennemføre frivillig udrejse inden for korte frister og 
anser utilstrækkelig perioder for frivillig udrejse for problematiske. I praksis er fristerne for 
frivillig udrejse desuden betydeligt længere end syv dage, og der skal under alle 
omstændigheder ydes yderligere forlængelser i flere tilfælde. Ordføreren mener, at det 
omarbejdede direktiv om tilbagesendelse i stedet for at nedsætte minimumsfristen for frivillig 
udrejse bør fastsætte en sådan tidsfrist på 30 dage.

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varigheden af fristen for frivillig udrejse 
fastsættes under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag, idet der navnlig tages hensyn til 
udsigten til den pågældendes 
tilbagevenden.

Varigheden af fristen for frivillig udrejse 
fastsættes under hensyntagen til de 
specifikke omstændigheder i den enkelte 
sag.
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Or. en

Begrundelse

Da udsigterne til tilbagesendelse kan være af særlig kompleks vurdering, foreslår ordføreren 
en bredere henvisning begrænset til behovet for at henvise til de særlige omstændigheder i 
hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne indrømmer ikke 
en frist for frivillig udrejse i følgende 
tilfælde:

4. Medlemsstaterne kan beslutte ikke 
at indrømme en periode til frivillig 
udrejse, når den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en reel og 
umiddelbar risiko for den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren anser forpligtelsen til ikke at indrømme en frist for frivillig udrejse på grundlag af 
et bredt defineret begreb som risikoen for, at den pågældende forsvinder, eller hvis en 
ansøgning om lovligt ophold afvises, for klart ubegrundet, uforholdsmæssig og for at virke 
mod hensigten. Det vil betyde, at de pågældende fratages muligheden for selv at efterkomme 
en afgørelse om tilbagesendelse, inden en sådan afgørelse fuldbyrdes gennem 
tvangsforanstaltninger med alle de omkostninger, både menneskelige og økonomiske, som 
dette indebærer. Dette vil undergrave princippet om, at frivillig tilbagevenden bør have 
forrang frem for tvungen tilbagesendelse. Endvidere bør det bero på sagsindividuel vurdering 
som led i tilbagesendelsesproceduren, hvorvidt der består en reel og umiddelbar risiko for 
den offentlige sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis der er risiko for, at den 
pågældende vil forsvinde , som fastslået i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 6

Or. en

Begrundelse

Ordføreren anser forpligtelsen til ikke at indrømme en frist for frivillig udrejse på grundlag af 
et bredt defineret koncept om risiko for, at den pågældende forsvinder, eller hvor en 
ansøgning om lovligt ophold er afvist som åbenlyst ubegrundet, for at være uforholdsmæssig 
og for at virke mod hensigten. Det vil betyde, at de pågældende fratages muligheden for selv 
at efterkomme en afgørelse om tilbagesendelse, inden en sådan afgørelse fuldbyrdes gennem 
tvangsforanstaltninger med alle de omkostninger, både menneskelige og økonomiske, som 
dette indebærer. Dette vil undergrave princippet om, at frivillig tilbagevenden bør have 
forrang frem for tvungen tilbagesendelse.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis en ansøgning om lovligt 
ophold er blevet afvist som åbenbart 
grundløs eller svigagtig

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 9, stk. 4, hvor der gives mulighed for at afkorte en frist for 
frivillig udrejse i særlige tilfælde frem for en forpligtelse til ikke at indrømme en frist for 
frivillig udrejse, eftersom dette ville undergrave princippet om, at frivillig tilbagevenden bør 
have forrang frem for tvungen tilbagesendelse. Dette ændringsforslag hænger også, hvis der 
gives afslag på en asylansøgning, sammen med den igangværende reform af forordningen om 
asylprocedurer, hvor det angives, i hvilke tilfælde en ansøgning om international beskyttelse 
skal afvises som åbenbart ubegrundet eller svigagtig. Som EU's Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder fremhæver i sin udtalelse om denne omarbejdning, vil kategorien af personer, 
hvis ansøgning om lovligt ophold er blevet afvist som "åbenlyst ubegrundet", desuden omfatte 
alle afviste asylansøgere fra lande, der betegnes som "sikre oprindelseslande" eller "sikre 
tredjelande". I praksis vil anvendelsen af den foreslåede artikel 9, stk. 4, påvirke 
tilbagevendte fra hele regioner. Eksempelvis viser tallene fra IOM for frivillig tilbagevenden 
fra EU til landene i Vestbalkan i 2017 – som alle overvejes optaget på en fælles EU-liste over 
sikre oprindelseslande – at mere end 17 500 personer vendte hjem med bistand fra IOM. De 
planlagte nye regler kan føre til en eksponentiel stigning i tvungne tilbagesendelser af 
personer, som i øjeblikket er de primære modtagere af tilbud om frivillig tilbagevenden, og 
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medlemsstaterne vil skulle afholde de dermed forbundne omkostninger og proceduremæssige 
byrder.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) hvis tredjelandsstatsborgeren 
udgør en risiko for den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den 
nationale sikkerhed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Flyttet til stk. 4.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Frivillig tilbagevenden

En tredjelandsstatsborger, der har været 
genstand for en tilbagesendelsesafgørelse, 
skal tillades frivillig tilbagevenden på 
ethvert stadie i 
tilbagesendelsesproceduren. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 14 og artikel 9 vedrørende frivillig tilbagevenden. 
Ordføreren fremhæver betydningen af frivillig tilbagevenden som en væsentlig søjle i en 
sikker og værdig tilbagesendelsespolitik. I 2015 vedtog staterne 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling med henblik på at udrydde fattigdom i alle dens former og dimensioner 
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samt fremme bæredygtig udvikling. I henhold til mål 10.7 forpligtede staterne sig til at lette 
velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet for mennesker, herunder ved at 
lette frivillig tilbagevenden, hvorved man understregede relevansen af frivillig tilbagevenden 
og støttet frivillig tilbagevenden som en væsentlig søjle i migrationsforvaltningssystemerne og 
som en foretrukket mulighed for, at migranter kan vende tilbage på en human og værdig 
måde. Desuden bidrager frivillig tilbagevenden til mål 10.2, der går ud på at styrke/fremme 
den sociale, økonomiske og politiske inklusion af alle, uanset alder, køn, handicap, race, 
etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, ved at støtte de tilbagevendte 
i deres økonomiske, sociale og psykosociale reintegrationsprocesser i deres oprindelseslande 
og lokalsamfund.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
bekræfte identiteten af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

1. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at fuldbyrde 
afgørelsen om tilbagesendelse, hvis der 
ikke er indrømmet en frist for frivillig 
udrejse i henhold til artikel 9, stk. 4, eller 
hvis forpligtelsen til at vende tilbage ikke 
er blevet opfyldt inden for den frist for 
frivillig udrejse, som er indrømmet i 
henhold til artikel 9. De pågældende 
foranstaltninger skal omfatte 
foranstaltninger til at bekræfte identiteten 
af tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, som ikke er i besiddelse af et 
gyldigt rejsedokument, og for at 
tilvejebringe et sådant dokument.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sørger for en 6. Medlemsstaterne sørger for en 
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effektiv ordning for tilsyn med 
tvangsmæssig tilbagesendelse.

effektiv ordning for tilsyn med 
tvangsmæssig tilbagesendelse, der sikrer, 
at uafhængige tilsynsførende, der er 
tilstrækkeligt uddannet i grundlæggende 
rettigheder, fører behørig tilsyn med alle 
tvangsmæssige 
tilbagesendelsesoperationer. 
Medlemsstaterne kan gøre brug af puljen 
af tilsynsførende ved tvangsmæssig 
tilbagesendelse, som er etableret af den 
europæiske grænse- og kystvagt i henhold 
til forordning (EU) 2019/1869.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 4 vedrørende behovet for at fastsætte fælles standarder på 
EU-niveau for håndhævelse af afgørelser om tilbagesendelser, som er baseret på 
menneskerettighedslovgivningen. Dette ændringsforslag er endvidere uløseligt forbundet med 
den nye forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og har til formål at sikre, at 
medlemsstaterne er forpligtede til at føre tilsyn med alle operationer relateret til 
tvangsmæssige tilbagesendelser samt har mulighed for, som Agenturet for Grænse- og 
Kystbevogtning også foreslog i sit uofficielle dokument vedrørende denne omarbejdning, at 
gøre brug af en pulje af observatører ved tvangsmæssige tilbagesendelser, som blev etableret 
af den europæiske grænse- og kystvagt.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) tredjelandsstatsborgerens 
inddragelse i verserende straffesager eller 
administrativ procedurer, det værende 
som offer, mistænkt eller vidne, navnlig i 
relation til direktiv 2009/52/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/36/EU1a samt direktiv 2012/29/EU.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/36/EU af 5. april 2011 om 
forebyggelse og bekæmpelse af 
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menneskehandel og beskyttelse af ofrene 
herfor, og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 
101 af 15.4.2011, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 14 og betragtning 15a (nyt) vedrørende forvaltning af 
tilbagesendelser og fastlæggelse af medlemsstaternes forpligtelse til at etablere nationale 
programmer med henblik på at forbedre den operationelle gennemførelse af alle stadier af 
tilbagesendelsesproceduren. Ordføreren mener, at medlemsstaterne bør stille passende 
mekanismer til rådighed med henblik på at sikre adgang til domstolsprøvelse og 
klageordninger og bør overveje at udsætte udsendelse, således at ofre, mistænkte eller vidner 
kan deltage i straffesager.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis en udsendelse udsættes efter 
stk. 1 og 2, kan den pågældende 
tredjelandsstatsborger pålægges de i 
artikel 17 omhandlede forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 14 og betragtning 15a (nyt) vedrørende forvaltning af 
tilbagesendelser og fastlæggelse af medlemsstaternes forpligtelse til at etablere nationale 
programmer til at forbedre den operationelle gennemførelse af alle stadier af 
tilbagesendelsesproceduren. Ordføreren understreger endvidere, at denne ændring vil bringe 
den nye lovgivning i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis, navnlig C-562/13.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 12 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbagesendelse og udsendelse af 
uledsagede mindreårige

Tilbagesendelse og udsendelse af 
mindreårige

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Dette ændringsforslag er endvidere også tæt 
forbundet med de af ordføreren fremsatte ændringsforslag i artikel 12 om tilbagesendelse og 
fjernelse af mindreårige samt artikel 20 om frihedsberøvelse af mindreårige og deres 
familier. Ordføreren indfører yderligere garantier med henblik på at sikre, at barnets tarv 
altid kommer i første række i relation til tilbagesendelsesprocedurer, der involverer børn, 
uanset om de er uledsagede, adskilte fra eller ledsaget af deres familier.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden der træffes afgørelse om 
tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, 
ydes der under behørig hensyntagen til 
barnets tarv bistand fra relevante organer, 
som ikke er de myndigheder, der er 
ansvarlige for den tvangsmæssige 
tilbagesendelse.

1. Hurtigst muligt efter at den 
mindreårige er blevet identificeret, og 
under alle omstændigheder inden der 
træffes afgørelse om tilbagesendelse af den 
mindreårige, skal medlemsstaterne 
foretage en dokumenteret individuel 
vurdering af barnets tarv med henblik på 
at udpege holdbare løsninger for barnet 
baseret på, hvad der bedst tjener barnet, 
uanset om vedkommende er en del af en 
familie, er uledsaget eller er adskilt fra sin 
familie. I de tilfælde, hvor tilbagesendelse 
anses for at være i barnets tarv skal der 
træffes specifikke og passende 
gennemførelsesforanstaltninger. Der ydes 
under behørig hensyntagen til barnets tarv 
bistand fra relevante organer, som ikke er 
de myndigheder, der er ansvarlige for den 
tvangsmæssige tilbagesendelse.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige 
bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i 
barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. Menneskerettighedsdomstolens dom 
af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne drager omsorg 
for, at alle tilbagesendelsesprocedurer 
bliver barnefølsomt forvaltet ved, at 
mindreårige og familier udleveres 
dokumentation, som angiver, at de er 
omfattet af en verserende 
tilbagesendelsesprocedure og ikke vil 
gøres til genstand for frihedsberøvelse. 
Mindreårige skal under hele 
tilbagesendelsesproceduren have alle 
relevante oplysninger om deres 
rettigheder, de tilgængelige 
hjælpetjenester, kommunikationsmidler, 
klagemekanismer, indvandrings- og 
asylprocesser og resultaterne heraf.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige 
bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i 
barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. Menneskerettighedsdomstolens dom 
af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.
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Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden udsendelse af en uledsaget 
mindreårig fra en medlemsstats område, 
sikrer myndighederne i den pågældende 
medlemsstat sig, at vedkommende sendes 
tilbage til et familiemedlem, til en udpeget 
værge eller til passende 
modtagelsesfaciliteter i 
tilbagesendelseslandet.

2. Inden tilbagesendelse af en 
uledsaget mindreårig eller en mindreårig, 
der er adskilt fra familien, fra en 
medlemsstats område, forvisser 
myndighederne i den pågældende 
medlemsstat sig om, at vedkommende 
sendes tilbage til et familiemedlem i 1. 
eller 2. slægtsled eller til en værge, og 
tager skridt til at sikre, at der sker en 
hensigtsmæssig overdragelse af 
omsorgsforpligtelsen, og at de etablerede 
pasningsrammer er trygge, varige og 
passende for den pågældende mindreårige 
i vedkommende oprindelsesland eller 
forrige legale bopælssted.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige 
bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i 
barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. Menneskerettighedsdomstolens dom 
af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at der 
til ledsagelse af uledsagede børn og børn, 
der er blevet adskilt fra deres familier, 
udpeges en uafhængig og kvalificeret 
værge med den fornødne ekspertise og 
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uddannelse til at sikre, at der tages 
hensyn til barnets tarv. Værgen inddrages 
i proceduren til at finde en holdbar 
løsning, der er i barnets tarv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 om frihedsberøvelse af tredjelandsstatsborgere, som 
afventer tilbagesendelse, og til betragtning 40 vedrørende den nødvendige støtte til at opnå en 
effektiv gennemførelse af nærværende direktiv. Med henblik på at sikre, at barnets tarv altid 
kommer i første række, bør der udpeges en værge for børn, der er blevet adskilt fra deres 
familier, og for uledsagede børn. Dette ændringsforslag er baseret på Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders håndbog om værgemål for børn uden 
forældreomsorg, s. 26 ff.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hvis en medlemsstat fastslår, at 
det er i barnets tarv for en uledsaget 
mindreårig eller mindreårig, der er blevet 
adskilt fra sin familie, at tilbagesende 
vedkommende, skal der udarbejdes en 
individuel plan, så vidt muligt sammen 
med den uledsagede mindreårige, for 
vedkommendes tilbagevenden og 
reintegration.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 40 vedrørende den fornødne støtte til at sikre konkret 
implementering af dette direktiv.
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Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Medlemsstaterne yder specifik 
støtte til holdbar reintegration af børn og 
fører opsyn med situationen vedrørende 
og med reintegrationen af børn og 
familier i mindst seks måneder efter deres 
tilbagevenden og om muligt i op til 12 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 om frihedsberøvelse af tredjelandsstatsborgere, som 
afventer tilbagesendelse, og til betragtning 40 vedrørende den nødvendige støtte til at opnå en 
effektiv gennemførelse af nærværende direktiv.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelser om tilbagesendelse ledsages af 
et indrejseforbud:

Afgørelser om tilbagesendelse kan 
ledsages af et indrejseforbud:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 14 og artikel 9 vedrørende frivillig udrejse samt betragtning 
25 vedrørende indrejseforbud. Ordføreren er af den opfattelse, at pålægning af 
indrejseforbud for tredjelandsstatsborgere, der rejser frivilligt ud af territoriet, virker mod 
hensigten og er uforeneligt med forslagets målsætning om at øge effektiviteten af 
tilbagesendelse, idet den afskrækkende virkning af indrejseforbud ikke i tilstrækkeligt omfang 
er påvist af Kommissionen, eftersom forslaget ikke er vedlagt nogen konsekvensanalyse.
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Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I andre tilfælde kan afgørelser om 
tilbagesendelse ledsages af et 
indrejseforbud.

I tilfælde omhandlende børn skal 
afgørelser om tilbagesendelse ikke 
ledsages af et indrejseforbud.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 14 og 28 samt artikel 9 vedrørende frivillig udrejse og 
betragtning 25 vedrørende indrejseforbud. Ordføreren mener, at det særligt i sager 
vedrørende børn ikke er forholdsmæssigt afpasset at pålægge indrejseforbud.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan, hvor det er 
berettiget på grundlag af de specifikke 
omstændigheder i den enkelte sag og 
under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, pålægge en 
tredjelandsstatsborger, som har opholdt 
sig ulovligt på medlemsstaternes område, 
og hvis ulovlige ophold er blevet opdaget i 
forbindelse med ind- og udrejsekontrol 
foretaget ved udrejse i henhold til artikel 8 
i forordning (EU) 2016/399, et 
indrejseforbud, som ikke ledsager en 
afgørelse om tilbagesendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag ændrer arten af indrejseforbud ved at skabe et retsgrundlag for 
udstedelse af indrejseforbud uden en afgørelse om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere, 
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der afsløres i forbindelse med udrejsegrænsekontrol. Ordføreren er af den opfattelse, at 
pålægning af indrejseforbud for tredjelandsstatsborgere, der rejser frivilligt ud af territoriet, 
virker mod hensigten og er uforeneligt med forslagets målsætning om at øge effektiviteten af 
tilbagesendelse, idet Kommissionen ikke i tilstrækkeligt omfang har påvist, at indrejseforbud 
har afskrækkende virkning på tredjelandsstatsborgeres fremtidige ulovlige indrejse. At 
pålægge tredjelandsstatsborgere, der opholder sig ulovligt i landet, indrejseforbud ved 
udrejse, vil afskrække dem fra snarere end tilskynde dem til at forlade territoriet af egen fri 
vilje. Det er desuden vanskeligt i praksis at se, hvordan proportionaliteten og den 
pågældende tredjelandsstatsborgers individuelle omstændigheder vil blive vurderet i 
forbindelse med en udrejseprocedure ved en grænseovergang. Ordføreren finder det 
sandsynligt, at dette kan føre til en næsten automatisk udstedelse af indrejseforbud i praksis 
uden en egentlig individuel vurdering af den pågældende tredjelandsstatsborgers særlige 
situation.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
trussel mod den offentlige orden, den 
offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

3. Varigheden af indrejseforbuddet 
fastsættes under behørig hensyntagen til 
alle relevante forhold i den enkelte sag og 
må i princippet ikke overstige fem år. Den 
kan dog overstige fem år, hvis 
tredjelandsstatsborgeren udgør en alvorlig 
reel og aktuel trussel mod den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 9 vedrørende frivillig udrejse.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne overvejer at ophæve eller Medlemsstaterne ophæver eller 
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suspendere et indrejseforbud, når en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
kan påvise, at vedkommende har forladt en 
medlemsstats område i fuld 
overensstemmelse med en afgørelse om 
tilbagesendelse.

suspenderer et indrejseforbud, når en 
tredjelandsstatsborger, der er genstand for 
et indrejseforbud udstedt i 
overensstemmelse med stk. 1, andet afsnit, 
frivilligt har forladt en medlemsstats 
område i overensstemmelse med artikel 
9a.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 14 og artikel 9 vedrørende frivillig udrejse samt betragtning 
25 vedrørende indrejseforbud. Ordføreren er af den opfattelse, at pålægning af 
indrejseforbud for tredjelandsstatsborgere, der rejser frivilligt ud af territoriet, virker mod 
hensigten og er uforeneligt med forslagets målsætning om at øge effektiviteten af 
tilbagesendelse, idet den afskrækkende virkning af indrejseforbud ikke i tilstrækkeligt omfang 
er påvist af Kommissionen, eftersom forslaget ikke er vedlagt nogen konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ofre for menneskehandel, der har fået 
opholdstilladelse i henhold til Rådets 
direktiv 2004/81/EF28, gøres ikke til 
genstand for et indrejseforbud, jf. dog stk. 
1, første afsnit, litra b), forudsat at den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
udgør en trussel mod den offentlige orden, 
den offentlige sikkerhed eller den nationale 
sikkerhed.

Ofre for menneskehandel, der har fået 
opholdstilladelse i henhold til Rådets 
direktiv 2004/81/EF28, gøres ikke til 
genstand for et indrejseforbud, jf. dog stk. 
1, første afsnit, litra b), forudsat at den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
udgør en reel og aktuel trussel mod den 
offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den nationale sikkerhed.

__________________ __________________
28 Direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 
om udstedelse af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre 
for menneskehandel, eller som er indrejst 
som led i ulovlig indvandring, og som 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 
19).

28 Direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 
om udstedelse af opholdstilladelser til 
tredjelandsstatsborgere, der har været ofre 
for menneskehandel, eller som er indrejst 
som led i ulovlig indvandring, og som 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 
19).
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 14 og artikel 9 vedrørende frivillig udrejse samt betragtning 
25 vedrørende indrejseforbud. Ordføreren er af den opfattelse, at pålægning af 
indrejseforbud for tredjelandsstatsborgere, der rejser frivilligt ud af territoriet, virker mod 
hensigten og er uforeneligt med forslagets målsætning om at øge effektiviteten af 
tilbagesendelse, idet den afskrækkende virkning af indrejseforbud ikke i tilstrækkeligt omfang 
er påvist af Kommissionen, eftersom forslaget ikke er vedlagt nogen konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter, driver, 
vedligeholder og videreudvikler et 
nationalt system for forvaltning af 
tilbagesendelser, som skal behandle alle de 
oplysninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv, navnlig 
for så vidt angår forvaltningen af 
individuelle sager samt enhver 
tilbagesendelsesrelateret procedure.

1. Hver medlemsstat opretter, driver, 
vedligeholder og videreudvikler et 
nationalt system for forvaltning af 
tilbagesendelser, som skal støtte 
forvaltningen af individuelle sager samt 
enhver tilbagesendelsesrelateret procedure, 
herunder reintegration i 
tilbagesendelseslandet.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale system oprettes på en 
måde, der sikrer den tekniske 
kompatibilitet med henblik på 
kommunikation med det centrale system 
oprettet i henhold til artikel 50 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om den 
europæiske grænse- og kystvagt].

2. Det nationale system oprettes på en 
måde, der sikrer den tekniske 
kompatibilitet med henblik på 
kommunikation med det centrale system 
oprettet i henhold til artikel 50 i forordning 
(EU) 2019/1896.
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Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, der er statsborgere i 
de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/200130.

Medlemsstaterne opretter programmer til 
tilvejebringelse af logistisk, finansiel og 
anden materiel bistand eller bistand i 
naturalier i overensstemmelse med national 
lovgivning med henblik på at støtte 
tilbagesendelsen af tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, der er statsborgere i 
de tredjelande, der er opført på listen i 
bilag I til Rådets forordning 539/200130. 
Medlemsstaterne giver 
tredjelandsstatsborgere, der er genstand 
for en tilbagesendelsesprocedure, 
mulighed for at kommunikere med Den 
Internationale Organisation for 
Migration (i overensstemmelse med), 
UNHCR og forsyner vedkommende med 
kontaktoplysninger på organisationer, der 
yder retshjælp eller rådgivning.

__________________ __________________
30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

30 Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om 
fastlæggelse af listen over de tredjelande, 
hvis statsborgere skal være i besiddelse af 
visum ved passage af de ydre grænser, og 
listen over de tredjelande, hvis statsborgere 
er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 
21.3.2001, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand kan omfatte støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse.

En sådan bistand skal omfatte støtte til 
reintegration i det tredjeland, hvortil der 
sker tilbagesendelse.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nationale programmer skal på alle 
stadier af tilbagesendelses- og 
reintegrationsprocessen tilsikre, at der på 
kontinuerlig basis tages hånd om 
tredjelandsstatsborgere. Dette omfatter 
tilvejebringelse af tilstrækkelige 
oplysninger om forholdene i 
tilbagesendelseslandet forud for afrejse, 
hensigtsmæssig overdragelse af 
omsorgsforpligtelse for personer i udsatte 
situationer samt 
forældremyndighedsordninger for 
uledsagede børn og børn, der er blevet 
adskilt fra deres familier. De nationale 
programmer skal omfatte mekanismer til 
på passende vis at overføre juridisk 
bistand og adgang til domstolsprøvelse og 
klageordninger, adgang til relevante 
nationale administrative og strafferetlige 
procedurer, navnlig i overensstemmelse 
med direktiv 2009/52/EF, direktiv 
2011/36/EU og direktiv 2012/29/EU, 
under hele tilbagesendelsesproceduren, 
herunder foranstaltninger med henblik på 
at sikre adgang til domstolsprøvelse efter 
tilbagevenden til et tredjeland.

Or. en
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Begrundelse

Rettighedsbaserede og værdige tilbagesendelser samt bæredygtig reintegration gennemføres 
bedst via passende sagsbehandling, som sikrer holdbare løsninger for de tilbagesendte 
personer. Ordføreren fremhæver, at det er af afgørende betydning for ofre og vidner, at de 
har mulighed for at deltage i de relevante procedurer og har adgang til domstolsprøvelse.

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan bistand, herunder bistandens 
art og omfang, afhænger af, at den 
pågældende tredjelandsstatsborger 
samarbejder med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 
7 i dette direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det sidste afsnit i den foreslåede artikel 14, stk. 3, gør adgang til programmer for frivillig 
udrejse betinget af den tilbagesendte persons samarbejde med myndighederne, hvilket, som 
velformuleret udtrykt i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheders 
udtalelse 6, ofte vil være vanskeligt at praktisere og vil afholde personer fra at rejse ud 
frivilligt.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer 
efter anmodning en skriftlig eller mundtlig 
oversættelse af de vigtigste elementer i 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i stk. 1, herunder oplysninger 
om tilgængelige retsmidler på et sprog, 
som tredjelandsstatsborgeren forstår eller 

2. Medlemsstaterne tilvejebringer en 
skriftlig eller mundtlig oversættelse af de 
vigtigste elementer i afgørelser vedrørende 
tilbagesendelse som omhandlet i stk. 1, 
herunder oplysninger om tilgængelige 
retsmidler på et sprog, som 
tredjelandsstatsborgeren forstår.
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med rimelighed kan formodes at forstå.

Or. en

Begrundelse

Elementer vedrørende tilvejebringelse af oplysninger er blevet flyttet fra artikel 15 til artikel 
7 for at sikre sammenhæng i forslaget. Adgang til rettidige, uvildige og pålidelige oplysninger 
gør det muligt for migranterne at træffe en informeret afgørelse og fremmer forberedelsen af 
tilbagesendelse samt ejerskabet over tilbagesendelsesprocessen, hvorved udsigterne til en 
holdbar reintegration styrkes. De pågældende oplysninger bør stilles til rådighed for 
tredjelandsstatsborgere i et sprog, som de kan forstå, og bør vedrøre de forskellige stadier i 
tilbagesendelsesproceduren.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan beslutte ikke 
at anvende stk. 2 på 
tredjelandsstatsborgere, der er indrejst 
ulovligt på en medlemsstats område, og 
som ikke efterfølgende har fået 
opholdstilladelse eller ret til ophold i 
denne medlemsstat.

udgår

I disse tilfælde udfærdiges afgørelser 
vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i stk. 1 ved hjælp af en 
standardformular i henhold til national 
lovgivning.
Medlemsstaterne sørger for, at der 
foreligger generelle 
informationsskrivelser, der redegør for 
standardformularens vigtigste elementer, 
på mindst fem af de sprog, der hyppigst 
anvendes eller forstås af personer, der 
indrejser ulovligt i den pågældende 
medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Elementer vedrørende tilvejebringelse af oplysninger er blevet flyttet fra artikel 15 til artikel 
7 for at sikre sammenhæng i forslaget. Adgang til rettidige, uvildige og pålidelige oplysninger 
gør det muligt for migranterne at træffe en informeret afgørelse og fremmer forberedelsen af 
tilbagesendelse samt ejerskabet over tilbagesendelsesprocessen, hvorved udsigterne til en 
holdbar reintegration styrkes. De pågældende oplysninger bør stilles til rådighed for 
tredjelandsstatsborgere i et sprog, som de kan forstå, og bør vedrøre de forskellige stadier i 
tilbagesendelsesproceduren.

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
skal have adgang til effektive retsmidler til 
at klage over eller søge prøvning af 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, ved en 
kompetent retslig myndighed.

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
skal have adgang til effektive retsmidler til 
at klage over eller søge prøvning af 
afgørelser vedrørende tilbagesendelse som 
omhandlet i artikel 15, stk. 1, ved en 
kompetent retslig myndighed i 
overensstemmelse med artikel 47 i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende tredjelandsstatsborger 
har ret til at klage over afgørelsen om 
tilbagesendelse ved en enkelt retsinstans, 
hvis den pågældende afgørelse er baseret 
på en afgørelse om afslag på en 
ansøgning om international beskyttelse 
truffet i overensstemmelse med 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
asylprocedurer], der har været genstand 
for en effektiv domstolsprøvelse i henhold 

udgår
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til artikel 53 i nævnte forordning.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren støtter fuldt ud den foreslåede sletning af administrative myndigheder som 
kompetente klagemyndigheder i overensstemmelse med artikel 47 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. Samtidig betoner ordføreren dog, at forslaget om at indføre en 
enkelt retsinstans for alle medlemsstater ikke blot er mere vidtgående end retspraksis ved EU-
Domstolen (Sag C- 180/17, X og Y), men også vil forhindre visse medlemsstater i at anvende 
et højere beskyttelsesniveau i kraft af deres forfatninger. Indblanding i organisationen af de 
efterfølgende klagesager er ikke foreneligt med princippet om processuel autonomi.

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle virkninger af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes i den periode, 
der er fastsat for indgivelse af klage over 
afslag på en ansøgning om international 
beskyttelse, og, hvis en sådan klage 
indgives, indtil der træffes afgørelse i 
klagesagen.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse sikrer princippet om processuel ligestilling og adgang til effektive 
retsmidler som defineret af EU-Domstolen i dom Gnandi mod Belgien, Domstolen C-181/16.

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor klagen kan indgives i 

Fuldbyrdelsen af afgørelsen om 
tilbagesendelse suspenderes automatisk i 
den periode, hvor der kan indgives klage 



PR\1199634DA.docx 77/99 PE648.370v01-00

DA

første instans, og under behandlingen af 
klagen, såfremt den pågældende klage er 
indgivet inden for den fastsatte frist, og 
hvis der er risiko for, at 
nonrefoulementprincippet tilsidesættes. 
Indgives der en yderligere klage over den 
første eller en efterfølgende 
klageafgørelse, og i alle andre sager, 
suspenderes fuldbyrdelsen af afgørelsen 
om tilbagesendelse ikke, medmindre en 
domstol efter anmodning fra ansøgeren 
eller på eget initiativ træffer anden 
afgørelse under behørig hensyntagen til 
de specifikke omstændigheder i den 
enkelte sag.

over en sådan afgørelse, under 
behandlingen af klagesagen, og indtil 
tredjelandsstatsborgeren er meddelt 
afgørelsen i klagesagen. Klager over 
afgørelser om tilbagesendelse bør have 
automatisk opsættende virkning, også i de 
tilfælde, hvor der er verserende 
straffesager, med henblik på at sikre 
adgang til domstolsprøvelse for både ofre 
og mistænkte.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren understreger, at en klage over en afgørelse om tilbagesendelse altid bør have 
opsættende virkning, da klageren i modsat fald ville blive frataget et effektivt retsmiddel. Det 
er endvidere for stor en byrde for retsvæsenet at kræve en yderligere procedure til at 
behandle spørgsmålet om opsættende virkning, da det er et krav i alle sager, at risikoen for 
refoulement vurderes, herunder som led i en klagesag.

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke er fremkommet nye 
elementer eller oplysninger, eller hvis den 
pågældende tredjelandsstatsborger ikke 
har fremlagt sådanne elementer eller 
oplysninger, som i væsentligt omfang 
ændrer de specifikke omstændigheder i 
den enkelte sag, finder første og andet 
afsnit ikke anvendelse, hvis:

udgår

(a) begrundelsen for midlertidig 
suspension som omhandlet deri er blevet 
vurderet i forbindelse med en procedure, 
som er gennemført i medfør af forordning 
(EU) …/… [forordningen om 
asylprocedurer], og har været genstand 
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for en effektiv domstolsprøvelse i henhold 
til artikel 53 i nævnte forordning
(b) afgørelsen om tilbagesendelse er 
en følge af den afgørelse om ophør af 
lovligt ophold, der er truffet efter sådanne 
procedurer.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren understreger, at en klage over en afgørelse om tilbagesendelse altid bør have 
opsættende virkning, da klageren i modsat fald ville blive frataget et effektivt retsmiddel. Det 
er endvidere for stor en byrde for retsvæsenet at kræve en yderligere procedure til at 
behandle spørgsmålet om opsættende virkning, da det er et krav i alle sager, at risikoen for 
refoulement vurderes, herunder som led i en klagesag.

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indrømmer en frist på 
højst fem dage til at indgive en klage over 
en afgørelse om tilbagesendelse, når 
denne afgørelse er en følge af en endelig 
afgørelse om afslag på en ansøgning om 
international beskyttelse truffet i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
.../... [forordningen om asylprocedurer].

udgår

Or. en

Begrundelse

Den maksimale tidsfrist på fem dage for at indgive en klage i sager, hvor afgørelsen om 
tilbagesendelse er en konsekvens af en afgørelse om afslag på en asylansøgning, bør slettes. 
Den korte tidsfrist undergraver klagens effektivitet i praksis. I Diouf-dommen fastslog EU-
Domstolen, at fristen for indgivelse af en klage skal være tilstrækkelig til, at ansøgeren i 
praksis får tid til at forberede og iværksætte et effektivt retsmiddel. Alt over 15 dage blev 
anset for at være tilstrækkelig i den henseende, samtidig med at vurderingen af tidsfristens 
effektivitet i sidste ende blev overladt til den nationale domstol.
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Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes den nødvendige gratis 
retshjælp og/eller repræsentation i henhold 
til den relevante nationale lovgivning eller 
relevante nationale regler om retshjælp, 
og kan bestemme, at en sådan gratis 
retshjælp og/eller repræsentation er 
underlagt betingelserne i artikel 15, stk. 3-
6, i Rådets direktiv 2005/85/EF.

6. Medlemsstaterne sikrer, at der efter 
anmodning ydes den nødvendige gratis 
retshjælp og/eller repræsentation, og kan 
bestemme, at en sådan gratis retshjælp 
og/eller repræsentation er underlagt 
betingelserne i artikel 15, stk. 3, litra b) og 
c), i direktiv 2005/85/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 40 vedrørende foranstaltninger, som skal træffes med henblik 
på at sikre en effektiv gennemførelse af nærværende direktiv, og artikel 7, som fastsætter 
bestemmelserne for tredjelandsstatsborgernes ret til oplysninger i forbindelse med 
tilbagesendelsesprocedurer samt artikel 14 vedrørende forvaltningen af tilbagesendelser. 
Ordføreren understreger, at adgang til juridisk bistand er et af de vigtigste elementer i en 
effektiv og bæredygtig tilbagesendelsespolitik.

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) der er risiko for, at den pågældende 
vil forsvinde som fastslået i henhold til 
artikel 6

(a) der er risiko for, at den pågældende 
vil forsvinde, som dette er defineret i 
artikel 3, stk. 7

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ordførerens forslag om at lade artikel 6 udgå.
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Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) den pågældende 
tredjelandsstatsborger udgør en risiko for 
den offentlige orden, den offentlige 
sikkerhed eller den nationale sikkerhed.

udgår

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med udtalelsen fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder vedrørende nærværende omarbejdning er ordføreren bekymret over inddragelsen 
af dette nye grundlag for frihedsberøvelse. Ifølge Den Europæiske Unions Domstol skal 
anvendelsesområdet for undtagelser i forbindelse med national sikkerhed og offentlig orden 
fortolkes indskrænkende i relation til EU's asyl- og immigrationslovgivning. Som EU-
Domstolen endvidere har understreget, bør frihedsberøvelse af tredjelandsstatsborgere, der 
udgør en sådan risiko, håndteres ved at anvende gældende strafferet, retsplejelov og 
lovgivning om ophør af lovligt ophold af hensyn til den offentlige orden.

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver frihedsberøvelse skal være af så 
kort varighed som muligt og må kun 
opretholdes, så længe udsendelsen er under 
forberedelse og gennemføres med 
nødvendig omhu.

En foranstaltning til frihedsberøvelse kan 
kun anvendes, forudsat at den ikke 
uforholdsmæssigt vil skade den 
pågældende person. Fraværet af 
uforholdsmæssig skade skal vurderes ved 
hjælp af en sårbarhedstest inden eller 
umiddelbart efter frihedsberøvelsen. 
Enhver frihedsberøvelse skal være af så 
kort varighed som muligt, navnlig hvor der 
drejer sig om personer i udsat situation, 
og må kun opretholdes, så længe 
udsendelsen er under forberedelse og 
gennemføres med nødvendig omhu. 
Alternativer til frihedsberøvelse skal altid 
foretrækkes, og de skal gøres tilgængelige 
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i praksis.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til artikel 18 om frihedsberøvelse samt betragtning 27 og 28. Ordføreren 
gentager, i overensstemmelse med menneskerettighedslovgivningen, at frihedsberøvelse bør 
anvendes som en sidste udvej.

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelser om frihedsberøvelse 
vurderes i hvert enkelt tilfælde på ny med 
rimelige mellemrum enten efter ansøgning 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger 
eller ex officio. I tilfælde af langvarig 
frihedsberøvelse skal vurderingerne være 
undergivet en retslig myndigheds tilsyn.

3. Afgørelser om frihedsberøvelse 
vurderes i hvert enkelt tilfælde på ny med 
rimelige mellemrum enten efter ansøgning 
fra den pågældende tredjelandsstatsborger 
eller ex officio. Vurderingerne skal være 
undergivet en retslig myndigheds tilsyn.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de øvrige fremsatte 
ændringsforslag til denne artikel samt til betragtning 27 og 28. Ordføreren understreger, at 
det er vigtigt at vurdere frihedsberøvelser for at sikre, at de fortsat er nødvendige og står i 
forhold til de individuelle omstændigheder, samt at frihedsberøvelse anvendes som en 
ekstraordinær foranstaltning "af så kort varighed som muligt og må kun opretholdes, så 
længe udsendelsen er under forberedelse og gennemføres med nødvendig omhu" i 
overensstemmelse med tilbagesendelsesdirektivets hensigt.

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 5. Frihedsberøvelsen opretholdes, så 
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længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en maksimal 
periode for frihedsberøvelsen på mindst tre 
måneder og højst seks måneder.

længe betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og 
så længe det er nødvendigt for at sikre 
velgennemført udsendelse. Hver 
medlemsstat fastsætter en begrænset 
periode for frihedsberøvelsen, der ikke må 
overstige tre måneder.

Or. en

Begrundelse

Langvarige frihedsberøvelser har den modsatte effekt i relation til statens målsætninger om at 
opnå overholdelse af afgørelser om og effektuering af tilbagesendelser. Tilgængelige data 
understøtter ikke formodningen om, at langvarige perioder med frihedsberøvelse skulle være 
nødvendige for at fremme effektive tilbagesendelser, da der ikke synes at være nogen tydelig 
sammenhæng mellem den maksimale periode for frihedsberøvelse som fastsat i national ret 
og virkningsgraden af de enkelte medlemsstaters tilbagesendelser. Undersøgelser fra f.eks. 
Italien (det italienske senat, Menneskerettighedskomitéen, "Rapporto Sui Centi Di 
Identificazione ed Espulte in Italia" fra juli 2014), viser, at der ikke er sket nogen stigning i 
tilbagesendelsesprocenten, når folk tilbageholdtes under frihedsberøvelse, som ikke er blevet 
tilbagesendt inden for 30-60 dages fængsel. I Frankrig er det også blevet bemærket, at langt 
de fleste mennesker sendes tilbage i løbet af de første dage, hvilket betyder, at udvidelserne 
fra 32 til 45 og nu fra 45 til 90 dage kun har ringe indvirkning på tilbagesendelsesgraden, 
samtidig med at de har andre negative konsekvenser (La Cimade, Décryptage du projet de loi 
asile et immigration, juni 2017).

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i en begrænset periode på 
yderligere 12 måneder i overensstemmelse 
med national ret, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle rimelige 
bestræbelser kan forventes at tage længere 
tid som følge af

6. Medlemsstaterne må ikke forlænge 
den periode, der er omhandlet i stk. 5, 
undtagen i en begrænset periode på 
yderligere seks måneder i 
overensstemmelse med national ret, hvis 
udsendelsesproceduren uanset alle rimelige 
bestræbelser kan forventes at tage længere 
tid som følge af

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de øvrige fremsatte 
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ændringsforslag til denne artikel samt til betragtning 27 og 28. Langvarige frihedsberøvelser 
har den modsatte effekt i relation til statens målsætninger om at opnå overholdelse af 
afgørelser om og effektuering af tilbagesendelser. Tilgængelige data understøtter ikke 
formodningen om, at langvarige perioder med frihedsberøvelse skulle være nødvendige for at 
fremme effektive tilbagesendelser, da der ikke synes at være nogen tydelig sammenhæng 
mellem den maksimale periode for frihedsberøvelse som fastsat i national ret og 
virkningsgraden af de enkelte medlemsstaters tilbagesendelser.

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frihedsberøvelse skal som 
hovedregel finde sted i faciliteter for 
frihedsberøvede. Når en medlemsstat ikke 
kan indkvartere de frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere i særlige faciliteter 
for frihedsberøvede og er nødt til at 
anbringe dem i et fængsel, skal de 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
holdes adskilt fra almindelige indsatte.

1. Frihedsberøvelse skal som 
hovedregel finde sted i faciliteter for 
frihedsberøvede. Når en medlemsstat ikke 
kan indkvartere de frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere i særlige faciliteter 
for frihedsberøvede og er nødt til at 
anbringe dem i et fængsel, skal de 
frihedsberøvede tredjelandsstatsborgere 
holdes adskilt fra almindelige indsatte. 
Frihedsberøvelsesstedet udformes eller 
tilpasses med henblik på administrativ 
frihedsberøvelse på en sådan måde, at den 
frie bevægelighed kun begrænses i det 
omfang, det er strengt nødvendigt af 
hensyn til sikkerhed, privatlivets fred og 
tryghed, og at der gives uhindret adgang 
til udendørs arealer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18 om frihedsberøvelse og til betragtning 27 og 28. Ordføreren 
understreger, at det er nødvendigt at supplere EU's standarder for frihedsberøvelse. Da 
frihedsberøvelse er en vidtrækkende form for statslig indgriben i en persons liv, skal den være 
omgivet af garantier for at sikre, at den er proportionelt afpasset og begrænset til, hvad der 
er strengt nødvendigt for at undgå, at den pågældende forsvinder, og for at fuldbyrde 
udsendelsen. Se: Artikel 10, stk. 1, og (2) direktiv 2013/33, CPT's 19. generelle rapport, punkt 
79, Menneskerettighedsdomstolens dom i sag nr. 14344/13, Alimov mod Tyrkiet, præmis 83; 
sag nr. 42525/07, Ananyev m.fl. mod Rusland, præmis 149ff.; sag nr. 39472/07, Popov mod 
Frankrig, præmis 95.
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Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere skal efter 
anmodning have tilladelse til i tide at sætte 
sig i forbindelse med retlige 
repræsentanter, familiemedlemmer og 
kompetente konsulære myndigheder.

2. Frihedsberøvede 
tredjelandsstatsborgere skal efter 
anmodning gives mulighed for i tide at 
sætte sig i forbindelse med retlige 
repræsentanter, familiemedlemmer og 
kompetente konsulære myndigheder, samt 
skal have ret til at modtage besøgende.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18 om frihedsberøvelse og til betragtning 27 og 28. Se: Artikel 
10, stk. 4, i direktiv 2013/33, CM henstilling Rec (2003) 5 Princip 18, CPT's rapport om 
2011-besøget i Nederlandene 8 (CPT/Inf (2012) 21, punkt 72).

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personers situation. Der skal sikres akut 
lægebehandling og absolut nødvendig 
behandling af sygdom.

3. Der tages særligt hensyn til sårbare 
personer i en udsat situation. Der skal 
sørges for akut lægebehandling, absolut 
nødvendig behandling af sygdom og 
behandling af særlige medicinske behov. 
Gravide kvinder og ammende mødre må 
ikke frihedsberøves, hvis en sådan 
frihedsberøvelse vil skade deres helbred 
eller skade deres barns eller ufødte børns 
helbred.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 38 og artikel 14, hvori understreges behovet for, at 
nationale systemer til forvaltning af tilbagesendelser omfatter specifikke mekanismer til at 
indkredse og afhjælpe potentielle sårbarheder hos personer, der står over for en 
tilbagesendelsesprocedure. Ordføreren foreslår også en definition "personer i en udsat 
situation", som er i overensstemmelse med definitionen i IOM's temadokument om beskyttelse 
af migranters menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og de specifikke 
behov hos migranter i udsatte situationer, der er udarbejdet som et bidrag til forberedelserne 
til den globale migrationspagt. Dokumentet indfører en definition af sårbarhed, der bevæger 
sig væk fra personkategorier, men i stedet ser på en lang række faktorer (individuelle, 
samfundsmæssige, husholdningen, strukturelle og situationsbestemte), der kan indvirke på en 
persons sårbarhed. Denne definition kræver en grundig individuel vurdering af de faktorer, 
der både øger sårbarheden og bidrager til beskyttelsen. Det vil sige, at det er samspillet 
mellem faktorer på det individuelle, familiemæssige, samfundsmæssige og strukturelle niveau 
samt eventuelle situationsbestemte faktorer, der opstår, som enten øger eller mindsker 
enkeltpersoners, husstandes, lokalsamfunds og gruppers sårbarhed over for vold, udnyttelse, 
misbrug eller krænkelse af rettigheder. Se også: UNHCR's retningslinjer om de gældende 
kriterier og standarder for frihedsberøvelse af asylansøgere og alternativer til 
frihedsberøvelse, retningslinje 9.3, punkt 58.

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Relevante og kompetente nationale, 
internationale og ikke-statslige 
organisationer og organer skal have 
mulighed for at besøge faciliteter for 
frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, for 
så vidt de anvendes til frihedsberøvelse af 
tredjelandsstatsborgere i overensstemmelse 
med dette kapitel. Det kan kræves, at der 
indhentes tilladelse til sådanne besøg.

4. Administrative myndigheder skal 
give frihedsberøvede personer mulighed 
for at opretholde deres frie og uafbrudte 
kontakt med omverdenen. Relevante og 
kompetente nationale, internationale og 
ikke-statslige organisationer og organer 
skal have mulighed for at besøge faciliteter 
for frihedsberøvede som omhandlet i stk. 1, 
for så vidt de anvendes til frihedsberøvelse 
af tredjelandsstatsborgere i 
overensstemmelse med dette kapitel. Dette 
omfatter bemyndigede organer, der er 
ansvarlige for at afdække ofre for 
menneskehandel, ofre for tortur eller 
umenneskelig eller nedværdigende 
behandling eller straf. Det kan kræves, at 
der indhentes tilladelse til sådanne besøg.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18 om frihedsberøvelse og til betragtning 27 og 28. Se: CM 
henstilling Rec (2003)5, princip 18.

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tredjelandsstatsborgere, der 
frihedsberøves, skal systematisk have 
oplysninger, der forklarer de regler, der 
gælder i faciliteten, og som angiver deres 
rettigheder og pligter. Sådanne oplysninger 
omfatter oplysninger om deres ret i 
henhold til national lovgivning til at 
kontakte de organisationer og organer, der 
er omhandlet i stk. 4.

5. Tredjelandsstatsborgere, der 
frihedsberøves, skal systematisk have 
oplysninger, der forklarer de regler, der 
gælder i faciliteten, og som angiver deres 
rettigheder og pligter. Sådanne oplysninger 
omfatter oplysninger om deres ret i 
henhold til national lovgivning til at 
kontakte de organisationer og organer, der 
er omhandlet i stk. 4. Frihedsberøvede 
personer har ret til at klage over ethvert 
forhold vedrørende betingelserne for 
deres tilbageholdelse til en kompetent og 
uafhængig myndighed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, fordi det hænger uløseligt sammen med 
ændringsforslagene til artikel 18 om frihedsberøvelse og til betragtning 27 og 28. Se: 
UNHCR-retningslinjer, retningslinje 8, afsnit 48 (xv), Tyve retningslinjer om tvangsmæssig 
tilbagesendelse, retningslinje 10.6, PACE-resolution 1707 (2010), punkt 9.2.14, FN's 
principper for tilbageholdelse af alle personer under enhver form for fængsel eller fængsel, 
princip 33, artikel 10 i konvention om handling mod menneskehandel.

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Artikel 20 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Frihedsberøvelse af mindreårige og 
familier

Forbud mod frihedsberøvelse af 
mindreårige og familier

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige 
bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i 
barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. Menneskerettighedsdomstolens dom 
af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.

Ændringsforslag 113

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uledsagede mindreårige og familier 
med mindreårige børn må kun 
frihedsberøves som en sidste udvej og i det 
kortest mulige passende tidsrum.

1. Mindreårige og familier med 
mindreårige børn må ikke frihedsberøves.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40 samt artikel 18. Frihedsberøvelse af mindreårige er 
aldrig i barnets tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at 
beskytte mindreårige bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. 
Anvendelsen af begrebet "i barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale 
eller almindelige primære omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. 
Menneskerettighedsdomstolens dom af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod 
Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.
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Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Familier, der frihedsberøves, mens 
de venter på at blive udsendt, skal have 
separat bolig, der i tilstrækkelig grad 
sikrer privatlivets fred.

2. Uledsagede børn, børn der er 
blevet adskilt fra deres familier og børn, 
der er sammen med deres familier, skal, 
mens de venter på at blive udsendt, have 
passende alternativer til frihedsberøvelse 
stillet til rådighed. Mindreårige må ikke 
under proceduren adskilles fra deres 
forældre gennem frihedsberøvelse eller 
udsendelse af en af forældrene. Familier 
skal holdes samlet, medmindre dette 
bringer barnets sikkerhed i fare. At holde 
familier samlet indbefatter gennemførelse 
af alternativer til frihedsberøvelse for hele 
familien og beskyttelse af forældre fra at 
blive fjernet, så længe proceduren pågår. 
Der skal i fornødent omfang 
implementeres passende omsorgs- og 
indkvarteringsforhold, der sætter børn og 
familier i stand til at bo sammen som 
fællesskaber.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsatte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40 samt artikel 18. Frihedsberøvelse af mindreårige er 
aldrig i barnets tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at 
beskytte mindreårige bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. 
Anvendelsen af begrebet "i barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale 
eller almindelige primære omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. 
Menneskerettighedsdomstolens dom af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod 
Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Frihedsberøvede mindreårige skal 
have mulighed for at deltage i 
fritidsaktiviteter, herunder leg og 
rekreative aktiviteter, der passer til deres 
alder, og skal afhængig af varigheden af 
deres ophold have adgang til 
undervisning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige 
bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i 
barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. Menneskerettighedsdomstolens dom 
af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.

Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uledsagede mindreårige skal så 
vidt muligt have bolig i institutioner med 
personale og faciliteter, der tager hensyn 
til de behov, som personer i deres 
aldersgruppe har.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige 
bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i 
barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. Menneskerettighedsdomstolens dom 
af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.
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Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Barnets tarv er et væsentligt 
hensyn i forbindelse med frihedsberøvelse 
af mindreårige, der venter på at blive 
udsendt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, da det er uløseligt forbundet med de fremsætte 
ændringsforslag til betragtning 28 og 40. Frihedsberøvelse af mindreårige er aldrig i barnets 
tarv, heller ikke i de tilfælde, hvor der forefindes familieenheder. For at beskytte mindreårige 
bør der derfor fastsættes et forbud mod at frihedsberøve børn. Anvendelsen af begrebet "i 
barnets tarv" medfører endvidere, at forældrene eller den legale eller almindelige primære 
omsorgsperson heller aldrig bør frihedsberøves. Se f.eks. Menneskerettighedsdomstolens dom 
af 22.2.2017, Abdullahi Elmi og Aweys Abubakar mod Malta, nr. 25794/13 og 28151/13.

Ændringsforslag 118

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Da det er uvist, hvad udfaldet af forhandlingerne om et fælles europæisk asylsystem og 
navnlig om asylprocedureforordningen vil blive for så vidt angår beskyttelsesprocedurer, 
mener ordføreren, at det endnu ikke er muligt at foretage en fyldestgørende vurdering af 
indvirkningerne på de grundlæggende rettigheder af den foreslåede grænseprocedure for 
tilbagesendelser af denne specifikke kategori af tredjelandsstatsborgere. Sammenlægningen 
af de to ordninger resulterer i alt for høje frihedsberøvelsesperioder og har i væsentlig grad 
reduceret de proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, der undergraver effektiv adgang 
til effektive retsmidler. Ordføreren mener, at den foreslåede maksimale frist på 48 timer til 
indgivelse af klage er uacceptabel i lyset af den vanskelige situation for 
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tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af en afgørelse om tilbagesendelse i 
grænseprocedurer og som er frihedsberøvet. Under frihedsberøvelse er adgang til juridisk 
bistand og tolkning, som er centrale elementer i et effektivt retsmiddel, ofte vanskeliggjort 
samtidig med, at en sådan adgang er absolut nødvendig i lyset af kompleksiteten ved 
rettergang. De negative konsekvenser for tredjelandsstatsborgerens retsbeskyttelse forstærkes 
yderligere af den foreslåede udstedelse af afgørelser om tilbagesendelse ved hjælp af en 
standardformular. Desuden er de yderligere betingelser, der er nødvendige for automatisk 
opsættende virkning, ikke forenelige med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. 
Ordføreren modsætter sig den foreslåede forlængelse af den maksimale varighed af 
frihedsberøvelse til 22 måneder i henhold til direktivet for tredjelandsstatsborgere, hvis 
asylansøgning er blevet afvist ved grænsen, og som er genstand for en 
tilbagesendelsesprocedure ved grænsen. Det er ikke blevet påvist, at en så lang periode med 
frihedsberøvelse er nødvendig for at sikre eller bidrage til en effektiv tilbagesendelse. 
Tværtimod tyder forskning i frihedsberøvelsespraksis på, at chancerne for en effektiv 
tilbagesendelse falder betydeligt efter 30 eller 60 dages fængsel på grund af bl.a. det 
manglende samarbejde mellem myndighederne i tilbagesendelseslandet.

Ændringsforslag 119

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 6-10, artikel 13 
og artikel 14, stk. 3, artikel 16, artikel 18 
og artikel 22 senest [seks måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og artikel 14, stk. 1 
og 2, senest [et år efter 
ikrafttrædelsesdatoen]. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse love og 
bestemmelser.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme artikel 2-4, artikel 7-13, 
artikel 14, stk. 3, artikel 15 og 16 og 
artikel 18-20 senest [seks måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen] og artikel 14, stk. 1, 
senest [et år efter ikrafttrædelsesdatoen]. 
De meddeler straks Kommissionen teksten 
til disse love og bestemmelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer sammenhængen med de øvrige af ordføreren fremsatte forslag.
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BEGRUNDELSE

Direktiv 2008/115EF (tilbagesendelsesdirektivet af 2008) tilvejebringer fælles standarder og 
procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold med henblik på 
at fremme en effektiv tilbagesendelsespolitik. 

Kommissionen har i sin meddelelse af 2014 om anvendelsen af 2008-direktivet fremhævet, at 
det har haft en positiv indvirkning på situationen vedrørende frivillig udrejse og på at føre 
effektivt tilsyn med tvangsmæssig tilbagesendelse samt har bidraget til større konvergens i 
relation til frihedsberøvelsespraksisser, herunder en overordnet reduktion af perioder med 
frihedsberøvelse inden udsendelse og en bredere gennemførelse af alternativer til 
frihedsberøvelse i hele EU. Desuden havde direktivet bidraget til større retssikkerhed ved 
hjælp af de proceduremæssige garantier og havde reduceret medlemsstaternes muligheder for 
at kriminalisere simpelt ulovligt ophold. Kommissionen fremhævede, at de "primære årsager 
til manglende tilbagesendelse er forbundet med de praktiske vanskeligheder ved at 
identificere de tilbagesendelsesomhandlede personer og ved at indhente den fornødne 
dokumentation fra myndigheder uden for EU." Disse konklusioner understøttede 
Kommissionens oprindelige beslutning om ikke at tage initiativ til en omarbejdning af 
tilbagesendelsesdirektivet, men i stedet intensivere sin indsats for at samarbejde med 
oprindelseslandene om tilbagetagelse af deres borgere.

I 2017 vedtog Kommissionen en henstilling om at gøre tilbagesendelser mere effektive ved 
implementeringen af direktivet samt reviderede håndbogen om tilbagesendelse. Henstillingen 
opfordrer medlemsstaterne til at harmonisere deres tilgange, herunder ved øget anvendelse af 
frihedsberøvelser og ved at slække på garantierne. Der er ikke offentliggjort en evaluering af, 
hvordan disse seneste henstillinger har påvirket antallet af tilbagesendelser eller de 
tilbagesendte personers grundlæggende rettigheder. Der er ligeledes ikke udarbejdet en 
konsekvensanalyse til vurdering af, hvorvidt der er behov for yderligere EU-tiltag vedrørende 
tilbagesendelse, til trods for Kommissionens forpligtelse til, som led i sin henstilling fra 2014, 
først at fremsætte ændringsforslag til 2008-direktivet efter at have udført en grundig 
evaluering af implementeringen heraf.

De få foreliggende oplysninger, herunder også den seneste rapport om medlemsstaternes 
implementering af 2008-direktivet, der går tilbage til 2014 på trods af rapporteringspligten for 
hvert tredje år derefter, gør det vanskeligt at skaffe sig indsigt i de faktiske virkninger af 
2008-direktivet. Ordføreren har derfor også baseret sig på akademisk forskning, som 
hovedsagelig viser, at frivillig tilbagevenden er mere bæredygtigt sammenlignet med 
tvangsmæssig tilbagesendelse, og at tilbageholdelsesperioder på over tre måneder ikke har 
nogen merværdi med hensyn til at forbedre effektiviteten af tilbagesendelser. Kommissionen 
konkluderede også i sin EU-handlingsplan for tilbagesendelse fra 2015, at tvangsmæssig 
tilbagesendelse er dyrere for medlemsstaterne og mindre bæredygtigt, eftersom personer, der 
sendes tilbage uden integrationsstøtte, er mere tilbøjelige til på ny at forlade deres hjemlande 
og vende tilbage til EU. Disse konklusioner er i modstrid med nogle af de politiske valg, der 
er truffet i forslaget til omarbejdning af tilbagesendelsesdirektivet. Manglen på en 
konsekvensanalyse samt manglen på henvisninger til sin gennemførelsesrapport for 2014 i 
begrundelsen til forslaget til omarbejdede direktiv om tilbagesendelse bidrager ikke til at 
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forstå forskydningen i Kommissionens ræsonnement. 

I lyset af ovenstående har ordføreren anmodet om, at Europa-Parlamentet bestiller en 
alternativ konsekvensanalyse med henblik på at sikre velfunderet politisk beslutningstagning. 
Hun har endvidere anmodet om udtalelser fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og 
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Den nuværende ordfører er desuden i 
færd med at udarbejde en gennemførelsesbetænkning om 2008-direktivet inden for hvilke 
rammer EPRS også vil udarbejde en undersøgelse til støtte for anbefalingerne i 
gennemførelsesbetænkningen. Denne forskning har til formål at bidrage til en mere 
velbegrundet lovgivningsmæssig forhandling. 

Kommissionen offentliggjorde i 2016 en meddelelse om oprettelsen af en ny ramme for 
partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration. 
Kommissionen anførte i anerkendelse af, at samarbejde med tredjelande er et vigtigt element i 
at sikre effektive og bæredygtige tilbagesendelser, at et sådant samarbejde ikke nødvendigvis 
bør være baseret på formelle tilbagetagelsesaftaler. Siden vedtagelsen af meddelelsen er der 
indgået adskillige uformelle tilbagetagelsesaftaler med tredjelande, herunder Gambia, 
Bangladesh, Tyrkiet, Etiopien, Afghanistan, Guinea og Elfenbenskysten. 

Ordføreren beklager, at sådanne uformelle aftaler indgås i fuldstændigt fravær af den behørige 
parlamentariske kontrol og demokratiske tilsyn, som indgåelse af formelle 
tilbagetagelsesaftaler med tredjelande ellers foreskriver i henhold til traktaterne. Formelle 
aftaler, der tager hensyn til hensigtsmæssigt demokratisk kontrol, ville sikre et passende tilsyn 
i forbindelse med oprettelsen af juridisk bindende rammer for samarbejde, der kan indbringes 
for domstolene. Ordføreren mener derfor, at Parlamentets særrettigheder drages i tvivl ved 
indgåelsen af uformelle aftaler om tilbagetagelse i stedet for en formel procedure. 

Problematikken vedrørende at tilsikre værdige, humane, rimelige og effektive 
tilbagesendelsesprocedurer under anvendelse af de standarder for grundlæggende rettigheder, 
der er fastsat i 2008-direktivet, gør sig fortsat gældende. I lyset heraf mener ordføreren, at en 
omfattende reform af gældende EU-ret for tilbagesendelser alene bør forfølge et mål om at 
øge effektiviteten, såfremt det er muligt, samtidig med at den sikrer, at de skridt, der tages i 
relation hertil, ledsages af utvetydige og retskraftige garantier for de grundlæggende 
rettigheder.

Ordføreren mener, at direktivet bør ændres i overensstemmelse med følgende prioriteter:

1. Prioritering af frivillig udrejse og frivillig tilbagevenden

Frivillig tilbagevenden er en afgørende søjle i en sikker og værdig tilbagesendelsespolitik, og 
den foretrukne mulighed for migranter til at vende tilbage på en human og tryg måde. 
Ordføreren understreger, at tredjelande ikke er tilbøjelige til at samarbejde om tvungen 
tilbagesendelse af deres egne borgere. Der bør i reglen indrømmes tredjelandsstatsborgere en 
periode på 30 dage for frivillig udrejse for at give dem mulighed for at overholde en afgørelse 
om tilbagesendelse. Frivillig tilbagevenden bør være mulig på alle stadier i proceduren, og 
indrejseforbud bør ikke finde anvendelse, når en person frivilligt er rejst ud af EU's 
territorium. 
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2. Tilbagesendelsesprocedurernes øgede bæredygtighed og effektivitet

Ordføreren understreger, at tilvejebringelse af oplysninger og klarhed omkring 
tilbagesendelsesprocedurer er afgørende med henblik på at øge overholdelsen af afgørelser 
om tilbagesendelser og samarbejdet mellem tredjelandsstatsborgere og de myndigheder, der 
er ansvarlige for tilbagesendelserne. Med dette for øje bør der oprettes passende 
forvaltningsprogrammer for tilbagesendelser, og de bør omfatte individualiseret 
sagsbehandling for at sikre holdbare løsninger for de personer, der sendes tilbage. Disse 
programmer bør omfatte passende og samfundsbaserede alternativer til frihedsberøvelse og en 
social arbejdstilgang, som styrker og opbygger migranternes tillid for at kunne arbejde hen 
imod en løsning i deres respektive sager, og derved opnå bedre resultater for både de berørte 
regeringer og migranter. De nationale programmer bør endvidere omfatte foranstaltninger og 
mekanismer til reintegration, som sikrer mobil retfærdighed og adgang til domstolsprøvelse 
samt retsmidler for ofre for kriminalitet eller udnyttelse af arbejdskraften i hele 
tilbagesendelsesproceduren, herunder efter tilbagevenden til et tredjeland. 

3. Øgede garantier for personer, som er genstand for tilbagesendelsesprocedurer 

Adgang til domstolsprøvelse har afgørende betydning for at sikre bæredygtig tilbagesendelse. 
Ordføreren understreger, at adgang til juridisk bistand og tolkning er vigtige elementer i en 
effektiv og bæredygtig tilbagesendelsespolitik, og at en klage over en afgørelse om 
tilbagesendelse altid bør have opsættende virkning, da klageren i modsat fald vil mangle et 
effektivt retsmiddel. Frihedsberøvelse bør anvendes som sidste udvej i overensstemmelse med 
menneskerettighedslovgivningen, og medlemsstaterne bør altid først udforske muligheden for 
at anvende mindre restriktive metoder samt udvikle alternativer til frihedsberøvelse. 
Ordføreren bemærker endvidere, at tilgængelige data ikke understøtter, at langvarige perioder 
med frihedsberøvelse tilsikrer effektive tilbagesendelser, da der ikke synes at være en tydelig 
sammenhæng mellem den maksimale periode for frihedsberøvelse, som er fastsat i national 
ret, og effektiviteten af de enkelte medlemsstaters tilbagesendelser. Rapporten indfører en 
definition af "sårbarhed", som frem for personkategorier kigger på forskellige faktorer, der 
kan påvirke en persons sårbarhed. Denne definition kræver en grundig individuel vurdering af 
de faktorer, der både øger sårbarheden og bidrager til beskyttelsen. Endelig bør der sikres en 
passende overvågning af tvangsmæssige tilbagesendelser, og ordføreren foreslår, at 
medlemsstaterne til dette formål kan forlade sig på puljen af observatører ved tvangsmæssige 
tilbagesendelser, der er oprettet af den europæiske grænse- og kystvagt.

4. Barnets tarv som det primære hensyn

Ordføreren indfører mere tydelige garantier for børn, som er genstand for 
tilbagesendelsesprocedurer, og understreger, at standarderne for børns rettigheder finder 
anvendelse på såvel sager, der involverer uledsagede børn, og børn, der er blevet adskilt fra 
deres familier, som børn sammen med familie. Enhver afgørelse bør først træffes efter 
forudgående vurdering af barnets tarv, som altid bør være det primære hensyn i 
beslutningstagning, der involverer børn. Da frihedsberøvelse af mindreårige aldrig er i disses 
tarv, kan frihedsberøvelse af børn næppe være berettiget i henhold til folkeretten på 
menneskerettighedsområdet. Ordføreren indfører et forbud mod frihedsberøvelse af 
mindreårige og understreger, at hensynet til at holde familien samlet aldrig bør bruges til at 
begrunde en beslutning om at frihedsberøve ledsagede mindreårige. 
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5. Forbedrede standarder for forholdene og betingelserne ved 
immigrationsfrihedsberøvelse

Ordføreren har suppleret reglerne om betingelser for frihedsberøvelse i forbindelse med 
indvandring med standarder, der er fastsat af Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur 
og relevante FN-standarder. De udvidede muligheder for frihedsberøvelse i forbindelse med 
indvandring kræver større harmonisering af disse standarder. Det vil også udbygge den 
nødvendige gensidige tillid i forbindelse med overførsler og tilbagetagelse inden for EU af 
tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af direktivets anvendelsesområde. 

6. At sikre politikkohærens, nødvendighed og proportionalitet

Da det er uklart, hvordan den nye pagt om asyl og migration vil se ud, og mere specifikt det 
nye forslag om forordningen om asylprocedurer (for slet ikke at tale om resultatet af 
forhandlingerne om forslaget), navnlig hvad angår proceduremæssige garantier og 
grænseproceduren, mener ordføreren, at det er for tidligt at foretage en tilbundsgående 
vurdering af konsekvenserne af den grænseprocedure for tilbagesendelse, som Kommissionen 
har foreslået. I lyset af ovenstående og i kombination med den væsentlige reduktion af 
beskyttelsesprocedurer, der undergraver den effektive adgang til effektive retsmidler som led i 
den af Kommissionen foreslåede grænseprocedure, foreslår ordføreren at lade artikel 22 udgå.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2019)7360

Claude MORAES
Formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
ASP 13G205 
Bruxelles

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder 
og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)
COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD)

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet 
indsat i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd: 

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter 
udvalget det kompetente udvalg herom. 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne 
i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering 
beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis 
vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i 
teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, 
der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til 
ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget til omarbejdning, og i 
overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at det pågældende 
forslag ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne 
i selve forslaget, og at forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de 
tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af 
de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.
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På mødet den 19. februar 2019 vedtog Retsudvalget derfor (for: 22; imod: 0; hverken/eller: 01) 
at henstille, at Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som 
korresponderende udvalg behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Udtalelse fra den rådgivende gruppe 

1 Følgende medlemmer var til stede: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, 
Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, 
Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel 
Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 10. januar 2019

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
OG KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer 
i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold 
(omarbejdning)
COM(2018)634 of 12.9.2018 – 2018/0329(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på et møde den 15. november 
2018 ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Behandlingen på dette møde1 af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 
om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold til, resulterede i, at den rådgivende gruppe 
samstemmende konstaterede følgende:

1. Følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at 
markere indholdsmæssige ændringer:
– i artikel 8, stk. 6, hele teksten i andet afsnit
– i artikel 18, stk. 1, første afsnit, udeladelse af ordet "kun”.
2. I artikel 9, stk. 1, første afsnit, bør ordet "undtagelser", som i øjeblikket er indeholdt i artikel 
7, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2008/115/EF, genindføres i stedet for ordet ”undtagelse".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den 
rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår kodifikationen af de 

1 Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for 
behandlingen.
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uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de nævnte ændringer, udelukkende 
består i en kodifikation af den eksisterende retsakt uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør 


