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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)
(COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0634),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0407/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
23ης Ιανουαρίου 20191,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων2,

– έχοντας υπόψη την από 22 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 110 και 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της 
Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τέτοιες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων και των 
τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση των 
υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 

1 ΕΕ C 159 της 10.5.2019, σ. 53.
2 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν την αντικαταστήσει με 
νέο κείμενο, εάν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή εάν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών

Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών

στο Salzburg (19-20 Σεπτεμβρίου 2018) στο Salzburg (19-20 Σεπτεμβρίου 2018)

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για οριζόντια τροπολογία που συνδέεται με τις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 
6, 9, 10, 22, 25, 32, 40 και 47 και στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 και 22. Η χρήση του 
όρου «παράνομος» για την περιγραφή των μεταναστών των οποίων η κατάσταση είναι 
παράτυπη είναι απρόσφορη και θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς τείνει να στιγματίζει τα άτομα 
συνδέοντάς τα με την εγκληματικότητα. Η οριζόντια αυτή τροπολογία αποσκοπεί, ως εκ τούτου, 
στην αντικατάσταση του όρου «παράνομος» με τον όρο «παράτυπος» και έχει ως βάση τις 
συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τους διακινούμενους εργαζομένους και το 
Γενικό Σχόλιο αριθ. 2 σχετικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων σε παράτυπη 
κατάσταση και στα μέλη των οικογενειών τους. CMW/C/GC/2, 28 Αυγούστου 2013, 
παράγραφος 4.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Μια αξιοπρεπής, ανθρώπινη, 
δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική 
επιστροφής αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 
προσέγγισης της Ένωσης για την καλύτερη 
διαχείριση όλων των πτυχών της 
μετανάστευσης.

__________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφής 
θα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς 
κανόνες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 
επιστρέφουν με ανθρώπινους όρους και με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, 
καθώς και του διεθνούς δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
προστασίας των προσφύγων, της 
προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού, της προστασίας των ανιθαγενών 
και άλλων υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Θα πρέπει να θεσπιστούν 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για 
τη χάραξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής 
περί επιστροφής, η οποία θα λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την παράτυπη 
μετανάστευση, θα διασφαλίζει τη συνοχή 
με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου 
και το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης 
και θα συμβάλλει στην αξιοπιστία του. Τα 
κοινά πρότυπα και οι διασφαλίσεις για 
την επιστροφή θα πρέπει να βασίζονται 
στις «Είκοσι κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με την αναγκαστική επιστροφή» 
που εξέδωσε η Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 4 Μαΐου 
2005.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι «Είκοσι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγκαστική επιστροφή» του Συμβουλίου 
της Ευρώπης χρησιμεύουν ως βασικό σημείο αναφοράς, ώστε η ερμηνεία και η εφαρμογή της 
οδηγίας για την επιστροφή να είναι σύμφωνες προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η εισηγήτρια 
τονίζει ότι είναι αναγκαία η αναφορά στο έγγραφο αυτό ως βάσης για μια ερμηνεία της 
παρούσας οδηγίας βασιζόμενη στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Αναγνωρίζεται ότι είναι νόμιμο τα 
κράτη μέλη να επιστρέφουν τους 
παρατύπως διαμένοντες υπηκόους τρίτων 
χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι 
εφαρμόζονται δίκαια και αποτελεσματικά 
συστήματα ασύλου, τα οποία τηρούν 
πλήρως τους κανόνες της Ένωσης για το 
άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των 
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κανόνων που εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
υπήκοοι έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες 
ασύλου όσο βρίσκονται σε κέντρα 
κράτησης, των κανόνων της Ένωσης για 
τη νόμιμη μετανάστευση, του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διεθνούς 
δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των ισχυόντων διεθνών προτύπων για τη 
μετανάστευση και την προστασία των 
διακινούμενων εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
τροπολογία που κατατίθεται στην αιτιολογική σκέψη 4, η οποία προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική επιστροφής πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας των προσφύγων, της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, της προστασίας 
των ανιθαγενών και των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που περιλαμβάνει την 
εφαρμογή των διεθνών προτύπων για τη μετανάστευση και την προστασία των διακινούμενων 
εργαζομένων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Σύμφωνα με την οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου12 υπήκοος 
τρίτης χώρας ο οποίος έχει υποβάλει 
αίτηση για άσυλο σε ένα κράτος μέλος δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαμένει 
παράτυπα στο έδαφος του εν λόγω 
κράτους μέλους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
που να απορρίπτει την αίτηση, ή απόφαση 
που να του/της στερεί το δικαίωμα να 
διαμείνει ως αιτών άσυλο. Σύμφωνα με 
την οδηγία 2004/81/ΕΚ του 
Συμβουλίου12α, υπήκοος τρίτης χώρας ο 
οποίος είναι ή έχει πέσει θύμα 
αδικημάτων που σχετίζονται με την 
εμπορία ανθρώπων δεν θα πρέπει να 
θεωρείται παράτυπα διαμένων στην 
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επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους, 
έως ότου η αρμόδια αρχή λάβει τελική 
απόφαση να μην εκδώσει άδεια διαμονής.

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

12 Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες 
με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα 
(ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13).
12α Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα 
εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ 
L 261 της 6.8.2004, σ. 19).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Για την εξασφάλιση σαφέστερων 
και πιο αποτελεσματικών κανόνων για την 
οικειοθελή αναχώρηση, θα πρέπει να 
καθοριστούν διατάξεις σε επίπεδο 
Ένωσης με σκοπό την ενίσχυση των 
κινήτρων για οικειοθελή αναχώρηση. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καθορίζουν 
στο εθνικό τους δίκαιο εξαντλητικό 
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συγκεκριμένα κριτήρια που συνιστούν 
μαχητό τεκμήριο ότι υπάρχει κίνδυνος 
διαφυγής.

κατάλογο συγκεκριμένων και 
αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
καθορίσει ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα οποία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν 
ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής. Το κατά 
πόσον υφίσταται κίνδυνος διαφυγής θα 
πρέπει να προσδιορίζεται από δικαστική 
ή διοικητική αρχή κατόπιν εξετάσεως 
των ειδικών συνθηκών του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας 
και της αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι ο κίνδυνος διαφυγής πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση, 
ανάλογα με τις ατομικές και/ή οικογενειακές συνθήκες, ιδίως δεδομένου ότι οι συνέπειες μιας 
τέτοιας απόφασης είναι σοβαρές, όπως η κράτηση.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Για να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις 
επιστροφής και η καλόπιστη συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και των υπηκόων τρίτων χωρών, 
και για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
επιστροφής, θα πρέπει να προβλεφθούν 
μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας 
των υπηκόων τρίτων χωρών με τις αρχές 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιστροφής, μεταξύ άλλων με την 
απαίτηση να είναι οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών παρόντες και διαθέσιμοι καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
παρέχονται στους υπηκόους τρίτων 
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αναχώρησης και τη δυνατότητα επιβολής 
της κράτησης, καθώς και την πρόσβαση σε 
προγράμματα που παρέχουν υλικοτεχνική, 
οικονομική και άλλη υλική βοήθεια ή 
βοήθεια σε είδος.

χωρών όλες οι σχετικές πληροφορίες για 
τη διαδικασία επιστροφής σε γλώσσα την 
οποία κατανοούν, ούτως ώστε να είναι 
δυνατή η ενεργός συμμετοχή τους στη 
διαδικασία επιστροφής. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη 
να παρέχουν έγκαιρη και επαρκή 
ενημέρωση στους υπηκόους τρίτων 
χωρών σχετικά με τη διαδικασία 
επιστροφής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας 
επιστροφής, τη χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης, τον 
προσδιορισμό των περιπτώσεων 
διαφυγής και τις συνέπειες της διαφυγής, 
τη δυνατότητα επιβολής κράτησης, τα 
διαθέσιμα ένδικα μέσα, την πιθανή 
εφαρμογή απαγορεύσεων εισόδου, καθώς 
και την πρόσβαση σε προγράμματα που 
παρέχουν νομική, υλικοτεχνική, 
οικονομική και άλλη υλική βοήθεια ή 
βοήθεια σε είδος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε έγκαιρη, αμερόληπτη και αξιόπιστη ενημέρωση επιτρέπει στους μετανάστες να 
λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση και να είναι προετοιμασμένοι για την επιστροφή και προάγει 
την από μέρους τους ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία επιστροφής, ενισχύοντας έτσι τις 
προοπτικές βιώσιμης επανένταξης. Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
αποφάσεις επιστροφής και η καλόπιστη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και των υπηκόων τρίτων χωρών, θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες 
επιστροφής και να παρέχονται εγκαίρως επαρκείς πληροφορίες στους υπηκόους τρίτων χωρών 
πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Εφόσον δεν υπάρχουν εύλογες 
υπόνοιες ότι η χορήγηση προθεσμίας 
οικειοθελούς αναχώρησης θα υπονόμευε 
τους στόχους της διαδικασίας 

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

τριάντα ημερών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να μπορούν να αποφασίζουν τη μη 
χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης όταν εκτιμάται ότι οι 
υπήκοοι τρίτων χωρών συνιστούν υπαρκτό 
και ενεστώτα κίνδυνο για τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. 
Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης θα πρέπει να προβλέπεται 
όταν κρίνεται απαραίτητη λόγω των 
ιδιαιτέρων συνθηκών μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης, μεταξύ άλλων προκειμένου 
να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να 
ολοκληρώσουν το σχολικό έτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση. Επιδίωξη της έκθεσης είναι να 
αποσαφηνίσει τις έννοιες της οικειοθελούς επιστροφής και της οικειοθελούς αναχώρησης. Βλ. 
απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Zh. και O. (C-554/13)

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

υπόψη τα κοινά πρότυπα για προγράμματα 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής 
και επανένταξης που έχει εκπονήσει η 
Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
και έχει εγκρίνει το Συμβούλιο. Τα 
προγράμματα οικειοθελούς επιστροφής, 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς 
επιστροφής και επανένταξης αποτελούν 
βασικούς πυλώνες των συστημάτων 
διαχείρισης της μετανάστευσης και 
δίνουν στους μετανάστες τη δυνατότητα 
να επιστρέψουν με ανθρώπινο και 
αξιοπρεπή τρόπο. Η οικειοθελής 
επιστροφή θα πρέπει να επιτρέπεται σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας 
επιστροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 14 σχετικά με τη διαχείριση της επιστροφής, που θεσπίζει την 
υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα για τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας της διαδικασίας επιστροφής σε όλα τα στάδια. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα εν 
λόγω εθνικά προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα και μηχανισμούς επανένταξης 
που θα διασφαλίζουν κινητή δικαιοσύνη και πρόσβαση στη δικαιοσύνη και έννομη προστασία 
στα θύματα εγκληματικών πράξεων ή εργασιακής εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας επιστροφής και μετά την επιστροφή τους σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Σύμφωνα με την οδηγία 
2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν αποτελεσματικοί 
μηχανισμοί μέσω των οποίων υπήκοοι 
τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλλουν 
καταγγελίες κατά του εργοδότη τους. 
Σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου1β, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι όλα τα θύματα της 
εγκληματικότητας τυγχάνουν της 
δέουσας πληροφόρησης, υποστήριξης και 
προστασίας και είναι ικανά να 
συμμετέχουν στην ποινική διαδικασία. 
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί που 
θα παρέχουν κινητή δικαιοσύνη και 
πρόσβαση σε ένδικα μέσα στο πλαίσιο 
των εθνικών προγραμμάτων για την 
επιστροφή. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα 
πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για ζητήματα που σχετίζονται 
με παραβιάσεις της οδηγίας 2009/52/ΕΚ 
ή της οδηγίας 2012/29/ΕΕ καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη μετά την επιστροφή σε τρίτη 
χώρα.
__________________
1α Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την επιβολή 
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις 
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των 
εργοδοτών που απασχολούν παράνομα 
διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (ΕΕ 
L 168 της 30.6.2009, σ. 24).
1β Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση 
ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 
της 14.11.2012, σ. 57).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 14 σχετικά με τη διαχείριση της επιστροφής, που θεσπίζει την 
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υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα για τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας της διαδικασίας επιστροφής σε όλα τα στάδια. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα εν 
λόγω εθνικά προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα και μηχανισμούς επανένταξης 
που θα διασφαλίζουν κινητή δικαιοσύνη και πρόσβαση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ή 
εργασιακής εκμετάλλευσης στη δικαιοσύνη και την έννομη προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας επιστροφής και μετά την επιστροφή τους σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη διενέργεια αξιολόγησης 
τρωτότητας για τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν διαδικασίες επιστροφής. 
Στους παράγοντες που αυξάνουν τον 
κίνδυνο τρωτότητας θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ατομικοί 
παράγοντες όπως η ηλικία, το βιολογικό 
και το κοινωνικό φύλο, η κοινωνική θέση, 
οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές, 
συναισθηματικά, ψυχολογικά και 
γνωστικά χαρακτηριστικά, καθώς και η 
σωματική και πνευματική ευεξία· 
παράγοντες που αφορούν το νοικοκυριό 
και την οικογένεια· παράγοντες σχετικοί 
με την κοινότητα· διαρθρωτικοί 
παράγοντες και περιστασιακοί 
παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 38 και στο άρθρο 14, που τονίζουν την ανάγκη τα εθνικά 
συστήματα διαχείρισης της επιστροφής να περιλαμβάνουν ειδικούς μηχανισμούς για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αδυναμιών των ατόμων που είναι αντιμέτωπα με 
διαδικασία επιστροφής. Βλέπε επίσης τον ορισμό για τα «άτομα σε ευάλωτη κατάσταση» που 
προτείνει η εισηγήτρια στο άρθρο 3 παράγραφος 9, με βάση τον ορισμό που παρέχεται στο 
θεματικό έγγραφο του ΔΟΜ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών των μεταναστών και τις ειδικές ανάγκες των μεταναστών σε ευάλωτες 
καταστάσεις, που συντάχθηκε ως συμβολή στην προπαρασκευαστική διαδικασία του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Το έγγραφο εισάγει έναν ορισμό της τρωτότητας 
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που δεν εξετάζει πλέον τις κατηγορίες ατόμων, αλλά πληθώρα παραγόντων (σε επίπεδο ατόμου, 
κοινότητας, νοικοκυριού, διάρθρωσης, καθώς και περίστασης) που μπορούν να επηρεάσουν την 
τρωτότητα ενός ατόμου. Ο ορισμός αυτός απαιτεί ενδελεχή, ατομική αξιολόγηση των 
παραγόντων που αφενός επιτείνουν την τρωτότητα και αφετέρου συμβάλλουν στην προστασία. 
Με άλλα λόγια, η αλληλεπίδραση παραγόντων σε επίπεδο ατόμου, νοικοκυριού, κοινότητας και 
διάρθρωσης, καθώς και τυχόν περιστασιακών παραγόντων, επιτείνει ή μειώνει την τρωτότητα 
ατόμων, νοικοκυριών, κοινοτήτων και ομάδων στη βία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση και 
στις παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη προθεσμία των πέντε ημερών για την άσκηση προσφυγής σε περίπτωση που η 
απόφαση επιστροφής είναι συνέπεια απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ασύλου θα πρέπει να 
διαγραφεί. Μια τόσο σύντομη προθεσμία υπονομεύει πρακτικά την αποτελεσματικότητα της 
προσφυγής. Στην υπόθεση Diouf, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι η προθεσμία που τάσσεται για την 
άσκηση προσφυγής πρέπει να είναι ουσιαστικά επαρκής για την προετοιμασία του αιτούντος και 
την άσκηση αποτελεσματικού ένδικου βοηθήματος. Το ΔΕΕ έκρινε ότι κάθε προθεσμία άνω των 
δεκαπέντε ημερών είναι γενικά επαρκής για τον σκοπό αυτό, ενώ αφήνει την τελική αξιολόγηση 
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της αποτελεσματικότητας της προθεσμίας στο εθνικό δικαστήριο.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η πρόταση για επιβολή ενιαίου επιπέδου δικαιοδοσίας σε όλα τα κράτη 
μέλη όχι μόνο υπερβαίνει τη νομολογία του ΔΕΕ (υπόθεση C- 180/17, X και Y), αλλά επιπλέον 
θα εμπόδιζε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόζουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας δυνάμει των 
συνταγμάτων τους και είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της δικονομικής αυτονομίας. Η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι η αναδιατυπωμένη οδηγία δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στην οργάνωση 
περαιτέρω προσφυγών, καθώς αυτό εξακολουθεί να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Το αποτέλεσμα απόφασης 
επιστροφής θα πρέπει να αναστέλλεται 
αυτομάτως κατά την προθεσμία για την 
άσκηση προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόφασης σε πρώτο βαθμό και, εφόσον η 
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επαναπροώθησης. προσφυγή έχει ασκηθεί εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας, κατά την εξέταση 
της προσφυγής και έως ότου κοινοποιηθεί 
στον αιτούντα η απόφαση σχετικά με την 
προσφυγή. Η προσφυγή κατά της 
απόφασης επιστροφής θα πρέπει να έχει 
αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
εφόσον εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον 
ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
τόσο για τα θύματα όσο και για τους 
υπόπτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η προσφυγή κατά απόφασης επιστροφής πρέπει να έχει πάντα 
ανασταλτικό αποτέλεσμα· διαφορετικά ο αιτών στερείται πραγματικής προσφυγής. Είναι επίσης 
υπερβολικά επιβαρυντικό για τα δικαστικά συστήματα να απαιτούν πρόσθετη διαδικασία για την 
εξέταση του ανασταλτικού αποτελέσματος, όπως απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις 
αξιολόγησης του κινδύνου επαναπροώθησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προσφυγής.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(19) Σε περιπτώσεις μεταγενέστερης 
απόφασης επιστροφής, για παράδειγμα 
έπειτα από νέα αίτηση ασύλου, οι 
δικαστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
αναστέλλουν την εκτέλεση απόφασης 
επιστροφής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
για άλλους λόγους, είτε κατόπιν αιτήματος 
του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. Οι σχετικές αποφάσεις θα 
πρέπει να λαμβάνονται αμελλητί.
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αμελλητί την εν λόγω απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ευπρόσδεκτη η απαίτηση να αναστέλλεται αυτόματα το αποτέλεσμα απόφασης επιστροφής 
κατά την προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης σε πρώτο βαθμό και κατά 
την εξέταση της προσφυγής, εφόσον υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, καθώς αντικατοπτρίζει τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ. Ωστόσο, η 
εισηγήτρια προτείνει να επεκταθεί η απαίτηση ανασταλτικού αποτελέσματος και σε άλλες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα σε περίπτωση αναγκαστικής 
επιστροφής, καθώς αυτό αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι το δικαίωμά τους σε πραγματική 
προσφυγή τηρείται στην πράξη, ακόμα και όταν διακυβεύονται άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, 
όπως το δικαίωμα στην οικογενειακή ενότητα, το δικαίωμα δίκαιης δίκης ή το δικαίωμα σε 
προστασία από αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας μετά την επιστροφή. Σε περίπτωση 
μεταγενέστερης απόφασης επιστροφής, η εισηγήτρια τονίζει ότι οι αρχές θα πρέπει να μπορούν 
να αναστέλλουν την εκτέλεση απόφασης επιστροφής σε ατομική βάση, κατόπιν αιτήματος του 
υπηκόου τρίτης χώρας ή αυτεπαγγέλτως.  Η προσέγγιση αυτή έχει επίσης σαφή πλεονεκτήματα 
από την άποψη της διαδικασίας προσφυγής. Ένα δικαστικό σύστημα επιβαρύνεται περαιτέρω 
όταν πρέπει να ζητείται ανασταλτικό αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις πλην των 
περιπτώσεων μη επαναπροώθησης, καθώς έτσι η υπόθεση ενδέχεται να χρειαστεί να εξεταστεί 
δύο φορές εφόσον το Δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα 
είναι αναγκαίο εκκρεμούσης της επί της ουσίας εξέτασης της προσφυγής. Σύμφωνα με τη γνώμη 
του FRA επί της παρούσας αναδιατύπωσης, η εισηγήτρια τονίζει ότι το πεδίο της επανεξέτασης, 
στο πλαίσιο του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, δεν καλύπτει τυπικά την 
απαγόρευση της επαναπροώθησης ως απόλυτη επιταγή για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, πέραν του πλαισίου των προσφύγων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, όπως το 
δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, τα οποία επίσης υπό ορισμένες 
συνθήκες συνιστούν εμπόδιο στην απομάκρυνση.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
επιστροφής και να αποφεύγονται άσκοπες 
καθυστερήσεις, χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις στα δικαιώματα των 
ενδιαφερόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, 
η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής δεν 
θα πρέπει να αναστέλλεται αυτομάτως σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη 

διαγράφεται
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γίνει εκτίμηση του κινδύνου παραβίασης 
της αρχής της μη επαναπροώθησης και η 
δικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 
πραγματικά ως μέρος της διαδικασίας 
ασύλου που έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης 
επιστροφής κατά της οποίας ασκείται η 
προσφυγή, εκτός εάν η κατάσταση του 
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας 
έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια είναι κάθετα αντίθετη στην πρόταση να εξαρτάται το ανασταλτικό αποτέλεσμα 
από την υποβολή νέων στοιχείων που τροποποιούν σημαντικά τις ειδικές περιστάσεις κάθε 
υπόθεσης, εφόσον ο λόγος της αναστολής έχει ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ασύλου και τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο, και η απόφαση επιστροφής λαμβάνεται κατόπιν 
διαδικασίας ασύλου. Τούτο αιτιολογείται με βάση την παραδοχή ότι ο κίνδυνος 
επαναπροώθησης σε τέτοια περίπτωση έχει ήδη αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία ασύλου. 
Ωστόσο πρόκειται για εσφαλμένη υπόθεση, καθώς το πεδίο της αρχής της μη επαναπροώθησης 
στην οδηγία για την επιστροφή είναι ευρύτερο από το πεδίο των διατάξεων περί μη 
επαναπροώθησης στο κεκτημένο στον τομέα του ασύλου. Επομένως, ζητήματα σχετικά με τη μη 
επαναπροώθηση τα οποία έχουν σημασία στο πλαίσιο του κεκτημένου στον τομέα του ασύλου 
ενδέχεται να μην έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου. Επιπλέον, δεδομένου 
του απόλυτου χαρακτήρα της αρχής της μη επαναπροώθησης, όπως κατοχυρώνεται, μεταξύ 
άλλων, στο άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων 
(CAT) και το άρθρο 4 του Χάρτη της ΕΕ κατά την ερμηνεία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, το να 
εξαρτάται το ανασταλτικό αποτέλεσμα από την ανάκυψη νέων περιστάσεων συνιστά προσθήκη 
όρων που δεν επιτρέπονται βάσει του Χάρτη της ΕΕ και της νομολογίας των Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η νομική αρωγή θα πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν σε εκείνους που 
στερούνται επαρκών πόρων. Στην εθνική 
νομοθεσία θα πρέπει να ορίζονται 
λεπτομερώς οι ρυθμίσεις για την 
πρόσβαση σε νομική αρωγή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στο άρθρο 7 που προβλέπει 
το δικαίωμα των υπηκόων τρίτων χωρών να ενημερώνονται κατά τις διαδικασίες επιστροφής, 
και στο άρθρο 14 σχετικά με τη διαχείριση της επιστροφής. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η 
πρόσβαση σε νομική αρωγή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής και 
βιώσιμης πολιτικής επιστροφής.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(23) Η χρήση αναγκαστικών μέτρων θα 
πρέπει να υπόκειται ρητά στις αρχές της 
αναλογικότητας και της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Θα πρέπει να 
θεσπισθούν ελάχιστες εγγυήσεις για την 
εκτέλεση της αναγκαστικής επιστροφής, 
λαμβανομένης υπόψη της αποφάσεως 
2004/573/ΕΚ του Συμβουλίου13 και των 
«Είκοσι κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με την αναγκαστική επιστροφή» 
που εξέδωσε η Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 4 Μαΐου 
2005. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ελέγχουν την 
αναγκαστική επιστροφή και θα πρέπει να 
μπορούν να βασίζονται σε διάφορες 
δυνατότητες για να ελέγχουν την 
αναγκαστική επιστροφή, μεταξύ άλλων 
στην εφεδρεία παρατηρητών 
αναγκαστικής επιστροφής που θα 
δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου13α. 

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

13 Απόφαση 2004/573/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, περί διοργάνωσης 
κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση από 
το έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών 
μελών, υπηκόων τρίτων χωρών για τους 
οποίους έχουν εκδοθεί ατομικές αποφάσεις 
απομάκρυνσης (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 
28).
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13α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και 
(ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 
14.11.2019, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4 και στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με την ανάγκη 
θέσπισης κοινών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για την επιβολή των αποφάσεων επιστροφής και την 
παροχή κατάλληλης στήριξης για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα τροπολογία 
είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μεταρρύθμιση του νέου κανονισμού για την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση να παρακολουθούν όλες τις επιχειρήσεις αναγκαστικής επιστροφής και τη 
δυνατότητα να βασίζονται σε εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα 
δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(25) Απαγορεύσεις εισόδου θα πρέπει 
να επιβάλλονται από την αρμόδια αρχή 
μόνο όποτε αυτό δικαιολογείται, μετά από 
ατομική αξιολόγηση και κατ’ εφαρμογή 
της αρχής της αναλογικότητας, και μετά 
από την έκδοση απόφασης επιστροφής.
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η επιβολή απαγορεύσεων εισόδου σε υπηκόους τρίτων 
χωρών που εγκαταλείπουν την επικράτεια οικειοθελώς είναι αντιπαραγωγική και ασύμβατη με 
τον στόχο της πρότασης για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών. Το 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα των απαγορεύσεων εισόδου δεν αποδεικνύεται επαρκώς από την 
Επιτροπή. Οι απαγορεύσεις εισόδου έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μελλοντικές επιλογές 
μετανάστευσης του υπηκόου τρίτης χώρας και μειώνουν την ικανότητα εξασφάλισης αδειών 
FRU, θεωρήσεων για σπουδές, άδειας προσωρινής διαμονής, άδειας εργασίας κ.λπ.  Αυτό θα 
αποθαρρύνει την οικειοθελή επιστροφή, δεδομένου ότι η αποφυγή της απαγόρευσης εισόδου 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ζήτημα για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο της οικειοθελούς 
επιστροφής.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Η στέρηση της ελευθερίας ενός 
προσώπου θα πρέπει να αποτελεί μέτρο 
έσχατης ανάγκης. Η χρήση της κράτησης 
με σκοπό την απομάκρυνση θα πρέπει να 
είναι περιορισμένη και να υπόκειται στις 
αρχές της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας όσον αφορά τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα και τους 
επιδιωκόμενους στόχους. Η κράτηση 
δικαιολογείται μόνο για την προετοιμασία 
της επιστροφής ή για την εκτέλεση της 
διαδικασίας απομάκρυνσης και εφόσον δεν 
αρκεί η εφαρμογή λιγότερο αναγκαστικών 
μέτρων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι προτιμώνται και 
εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα 
εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης, 
ιδίως μη στερητικά της ελευθερίας 
μοντέλα με βάση τη συμμετοχή στην 
κοινότητα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 σχετικά με την κράτηση και στην αιτιολογική σκέψη 28. Η 
εισηγήτρια επαναλαμβάνει, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι η 
στέρηση της ελευθερίας θα πρέπει να αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης. Τα κράτη θα πρέπει 
πάντα να διερευνούν πρώτα τη δυνατότητα χρήσης λιγότερο περιοριστικών επιλογών και να 
αναπτύξουν εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης, όπως συστήματα διαχείρισης περιστατικού, 
ανοικτά κέντρα υποδοχής, κέντρα ειδικής στήριξης για ευάλωτους μετανάστες και εναλλακτικές 
λύσεις σε επίπεδο κοινότητας. Ένα όλο και μεγαλύτερο σύνολο διεθνών ερευνών, βέλτιστων 
πρακτικών και αποδεικτικών στοιχείων καταδεικνύει ότι οι πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές 
λύσεις αντί της κράτησης είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των μεταναστών στις 
διαδικασίες μετανάστευσης, ιδίως μέσω της εξατομικευμένης διαχείρισης περιστατικού. Αυτό 
προϋποθέτει μια προσέγγιση που άπτεται της κοινωνικής εργασίας, ενδυνάμωση και 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους μετανάστες, ώστε να καταβάλουν προσπάθειες για την επίλυση 
της υπόθεσής τους· έτσι επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο 
και για τους συμμετέχοντες μετανάστες. Από συγκριτική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, στο 
πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν 250 παραδείγματα εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης σε 
60 χώρες, προέκυψε ότι οι εν λόγω εναλλακτικές λύσεις επιτυγχάνουν πολύ υψηλά ποσοστά 
συμμόρφωσης, από 70% έως και 99 %, και υψηλότερα επίπεδα επίλυσης υποθέσεων και 
οικειοθελούς επιστροφής, με κόστος πολύ μικρότερο (λιγότερο από 20 %) του κόστους της 
κράτησης. Οι λύσεις αυτές τελεσφορούν επειδή οι άνθρωποι είναι πιθανότερο να παραμείνουν 
προσηλωμένοι και να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις για τη μετανάστευση, 
συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών αποφάσεων σχετικά με το καθεστώς τους, όταν 
αισθάνονται ότι έχουν διέλθει μια δίκαιη και αποδοτική διαδικασία, και ότι τους δόθηκε η 
δυνατότητα να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Αντιθέτως, 
προσεγγίσεις που βασίζονται στον εξαναγκασμό και στην κράτηση μπορεί να ενθαρρύνουν τους 
μετανάστες να αντισταθούν σε αυτό που εισπράττουν ως αδικία, και να μειώσουν την ικανότητα 
και τα κίνητρά τους για συμμόρφωση με τις κυβερνητικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προβλέπει εξαντλητικό κατάλογο των 
λόγων κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας 
στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής. Η 
κράτηση θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο 
ως μέτρο έσχατης ανάγκης, όταν 
διαπιστώνεται ότι λιγότερο αναγκαστικά 
μέτρα είναι ανεπαρκή, και κατόπιν 
αξιολόγησης της τρωτότητας και 
ξεχωριστής αξιολόγησης κάθε περίπτωσης 
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ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης 
και την ύπαρξη κινδύνου διαφυγής, και θα 
πρέπει να επιβάλλεται μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι υφίσταται εύλογη 
προοπτική απομάκρυνσης. Είναι 
ουσιώδες να καταβάλλονται ιδιαίτερες 
προσπάθειες για τον εντοπισμό θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των ατόμων 
που πρόκειται να τεθούν υπό κράτηση. 
Τα παιδιά, δεδομένου ότι η κράτηση έχει 
σε αυτά ιδιαίτερα δυσμενείς σωματικές 
και ψυχολογικές επιπτώσεις, είτε είναι 
ασυνόδευτα είτε έχουν χωριστεί από την 
οικογένειά τους είτε είναι με την 
οικογένειά τους, δεν θα πρέπει να 
κρατούνται. Η κράτηση δεν είναι ποτέ 
προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 40 και στο άρθρο 18. Η κράτηση ανηλίκων δεν 
είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να 
προστατεύονται οι ανήλικοι. Επίσης, η οικογενειακή ενότητα δεν θα πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την απόφαση κράτησης συνοδευόμενων ανηλίκων. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται. Βλ., λ.χ., ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017, όπου το ΕΔΔΑ τόνισε το γεγονός ότι η 
ακραία ευπάθεια ενός παιδιού αποτελεί το αποφασιστικό στοιχείο και υπερισχύει έναντι των 
ζητημάτων που σχετίζονται με το καθεστώς του απαγορευμένου μετανάστη, καθώς τα παιδιά 
έχουν ειδικές ανάγκες λόγω της ηλικίας τους και της έλλειψης ανεξαρτησίας. Αναφορικά με τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, βλ. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για δράση κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2, ΕΔΔΑ, Rantsev κατά Κύπρου και Ρωσίας, 
υπόθεση αριθ. 25965/04.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Δεδομένου ότι η κράτηση θα 
μπορούσε να διαταχθεί από διοικητική ή 
δικαστική αρχή και θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί μόνο όταν υπάρχει 
κίνδυνος διαφυγής κατόπιν ατομικής 
αξιολόγησης, θα πρέπει να διενεργείται 
από δικαστική αρχή περιοδική δικαστική 
επανεξέταση της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας της κράτησης υπηκόου 
τρίτης χώρας σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. Η μέγιστη περίοδος 
κράτησης θα πρέπει να είναι τρεις μήνες, 
με δυνατότητα παράτασης, όχι 
περισσότερο από δύο φορές, για 
πρόσθετη περίοδο τριών μηνών κατ’ 
ανώτατο όριο, εάν αυτό είναι απαραίτητο 
για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
διαδικασιών επιστροφής, και με την 
προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή είναι 
αναλογική, με την επιφύλαξη των 
καθιερωμένων διασφαλίσεων ώστε η 
κράτηση να μην είναι αυθαίρετη και 
καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η κράτηση θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο όταν υπάρχουν εύλογες 
προοπτικές απομάκρυνσης, στοιχείο το οποίο η περίοδος κράτησης πρέπει να αντανακλά. Οι 
προσπάθειες θα πρέπει να εστιάζουν μάλλον στην αποτελεσματική επιστροφή παρά στην 
περαιτέρω κωδικοποίηση και τυποποίηση μεγαλύτερων περιόδων κράτησης.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις για απλή 
παράτυπη είσοδο ή διαμονή. Στην υπόθεση El Dridi, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι η φυλάκιση βάσει 
του ποινικού δικαίου δεν συνάδει με τους στόχους της οδηγίας περί επιστροφής. Η Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων (1951) και το πρωτόκολλό της 
του 1967 προβλέπουν, στο άρθρο 31 παράγραφος 1, ότι «αι συμβαλλόμεναι χώραι δεν θα 
επιβάλλουν ποινικάς κυρώσεις εις πρόσφυγας λόγω παρανόμου εισόδου ή διαμονής, εάν ούτοι, 
προερχόμενοι απευθείας εκ χώρας ένθα η ζωή ή η ελευθερία αυτών ηπειλείτο, ..., εισέρχωνται ή 
ευρίσκωνται ήδη επί του εδάφους αυτών άνευ αδείας».

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Τα δικαιώματα του παιδιού 
ισχύουν στην περίπτωση τόσο των 
ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών 
που έχουν χωριστεί από την οικογένειά 
τους όσο και στην περίπτωση των 
παιδιών που είναι με την οικογένειά τους. 
Στην περίπτωση οικογενειών, κατά τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
επιστροφή της οικογένειας, 
συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής ή 
της απομάκρυνσης ενός γονέα, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
κατάσταση του κάθε παιδιού. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να 
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σέβονται και να προστατεύουν τα 
δικαιώματα κάθε παιδιού στο πλαίσιο της 
οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματός του στην ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή, και την ασφάλεια του 
παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας. 
Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλες ρυθμίσεις όσον 
αφορά τη φροντίδα και τη στέγαση, που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά και 
στις οικογένειες να ζουν μαζί στο πλαίσιο 
κοινότητας. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να 
χωρίζονται από τους γονείς τους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, ή μέσω της 
κράτησης ή της απομάκρυνσης ενός 
γονέα. Σύμφωνα με τις αρχές της 
οικογενειακής ενότητας και προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, οι 
οικογένειες θα πρέπει να παραμένουν 
μαζί, εκτός εάν απειλείται η ασφάλεια του 
παιδιού. Αυτό περιλαμβάνει την 
εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων αντί της 
κράτησης για ολόκληρη την οικογένεια, 
και την προστασία των γονέων από την 
απομάκρυνση όσο η διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Στα παιδιά και στις 
οικογένειες θα πρέπει να χορηγούνται 
δικαιολογητικά όπου θα αναφέρεται ότι 
βρίσκονται σε εν εξελίξει διαδικασία 
επιστροφής και ότι δεν υπόκεινται σε 
κράτηση. Στα παιδιά θα πρέπει πάντα να 
παρέχεται πρόσβαση σε εκπαίδευση, 
υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται επίσης 
στενά με τις αλλαγές που προτείνει η εισηγήτρια στο άρθρο 12 σχετικά με την επιστροφή και την 
απομάκρυνση ανηλίκων, και στο άρθρο 20 σχετικά με την κράτηση ανηλίκων και των 
οικογενειών τους. Η εισηγήτρια εισάγει πρόσθετες διασφαλίσεις για να κατοχυρώνεται ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πάντα πρωταρχικό μέλημα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επιστροφής που αφορούν παιδιά.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται επίσης 
στενά με τις αλλαγές που προτείνει η εισηγήτρια στο άρθρο 12 σχετικά με την επιστροφή και την 
απομάκρυνση ανηλίκων, και στο άρθρο 20 σχετικά με την κράτηση ανηλίκων και των 
οικογενειών τους. Η εισηγήτρια εισάγει πρόσθετες διασφαλίσεις για να κατοχυρώνεται ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πάντα πρωταρχικό μέλημα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επιστροφής που αφορούν παιδιά.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας στα σύνορα, δεδομένου ότι 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αποδοτικότητας.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρξει όντως επιστροφή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας στα σύνορα, δεν θα πρέπει 
να χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης. Ωστόσο, θα πρέπει να 
χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό 
έγγραφο και συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε 
όλα τα στάδια των διαδικασιών 

διαγράφεται
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επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές, για 
την πρόληψη της διαφυγής, οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών πρέπει να παραδίδουν το 
ταξιδιωτικό έγγραφο στην αρμόδια αρχή 
μέχρι την αναχώρησή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας στα σύνορα, δεδομένου ότι 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αποδοτικότητας.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας στα σύνορα, δεδομένου ότι 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αποδοτικότητας.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας στα σύνορα, δεδομένου ότι 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αποδοτικότητας.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Είναι αναγκαίο και αναλογικό να 
εξασφαλιστεί ότι υπήκοος τρίτης χώρας 
που έχει ήδη τεθεί υπό κράτηση κατά την 
εξέταση της αίτησής του για παροχή 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ασύλου στα σύνορα μπορεί 
να συνεχίσει να κρατείται για την 
προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας στα σύνορα, δεδομένου ότι 
εγείρει σοβαρές ανησυχίες από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αποδοτικότητας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η καθιέρωση συστημάτων 
διαχείρισης της επιστροφής στα κράτη 
μέλη συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα 

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

της διαδικασίας επιστροφής και 
επανένταξης. Κάθε εθνικό σύστημα πρέπει 
να παρέχει εγκαίρως πληροφορίες σχετικά 
με την ταυτότητα, τη νομική κατάσταση 
και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
τρωτότητας του υπηκόου τρίτης χώρας 
που έχουν σημασία για την 
παρακολούθηση και τη συνέχεια που 
πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις μέσω της διαχείρισης 
περιστατικού. Τα εθνικά συστήματα 
διαχείρισης της επιστροφής δεν θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν καμία πληροφορία που 
λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της 
προσωπικής συνέντευξης που 
πραγματοποιείται βάσει του άρθρου X 
του κανονισμού (ΕΕ) XXX/XXX 
[κανονισμός για τη διαδικασία ασύλου] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α. Κάθε εθνικό σύστημα θα 
πρέπει να θεσπίσει σαφείς ατομικές 
διαδικασίες και διαδικασίες αξιολόγησης 
της τρωτότητας, ώστε να παρέχεται σε 
κάθε μετανάστη εξατομικευμένη 
υποστήριξη μέσω εξατομικευμένης 
διαχείρισης περιστατικού καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής, με 
ευαισθησία ως προς τις παραμέτρους του 
φύλου και της ηλικίας. Στο πλαίσιο της 
διαχείρισης περιστατικού, οι εν λόγω 
υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να 
ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις 
επιλογές που διαθέτουν στο κράτος μέλος 
υποδοχής ή διέλευσης και στη χώρα 
επιστροφής, μεταξύ άλλων για τη 
συνδρομή που θα λάβουν και για τους 
όρους της διαδικασίας οικειοθελούς 
επιστροφής και υποστηριζόμενης 
επανένταξης.
__________________

1α Κανονισμός (ΕΕ) ΧΧΧ/ΧΧΧ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ... (ΕΕ... της ..., σ…).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της, όπως επισημάνθηκε στη γνώμη του ΕΕΠΔ σχετικά με 
την παρούσα αναδιατύπωση, για την ασαφή περιγραφή του ειδικού σκοπού ή των ειδικών 
σκοπών της επεξεργασίας που πρέπει να εκτελείται μέσω του προβλεπόμενου κεντρικού 
συστήματος που θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και θα 
τελεί υπό τη διαχείρισή της, καθώς και για τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για κάθε έναν από τους εν λόγω σκοπούς. Ελλείψει 
πρόσθετων διασφαλίσεων και διευκρινίσεων λόγω της απουσίας εκτίμησης επιπτώσεων, και 
δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες ενός τέτοιου «κεντρικού συστήματος» μένει να προσδιοριστούν 
μέσω της εν εξελίξει μεταρρύθμισης του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή, προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης αναφοράς.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Όταν, μετά από αξιολόγηση του 
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 
(«αξιολόγηση του βέλτιστου 
συμφέροντος»), διαπιστώνεται ότι η 
επιστροφή θα είναι προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνούν ώστε να υπάρχουν 
ειδικές διασφαλίσεις για τα παιδιά που 
έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους ή 
είναι ασυνόδευτα, και τα οποία 
επιστρέφουν σε τρίτη χώρα. Σε 
περίπτωση εντοπισμού μελών της 
οικογένειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι φορείς προστασίας των 
παιδιών αξιολογούν, μέσω της 
κατάλληλης διαχείρισης περιστατικού, 
κατά πόσον η οικογενειακή επανένωση 
είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού, το κατά πόσον η οικογένεια είναι 
πρόθυμη και ικανή να παραλάβει το παιδί 
και να του παράσχει κατάλληλη άμεση 
και μακροχρόνια φροντίδα, και να 
λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις τόσο του 
παιδιού όσο και της οικογένειας σχετικά 
με την επανένωση. Ο εντοπισμός της 
οικογένειας θα πρέπει να διενεργείται 
μόνο από ειδικευμένους φορείς και με 
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βάση την αξιολόγηση του βέλτιστου 
συμφέροντος, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι η αποκατάσταση της 
επαφής δεν θα ήταν αντίθετη προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Σε 
περίπτωση μη εντοπισμού ή όταν 
διαπιστώνεται ότι η οικογενειακή 
επανένωση δεν είναι προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, θα πρέπει να 
εξετάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας η 
ποιότητα και η καταλληλότητα 
εναλλακτικών ρυθμίσεων για τη φροντίδα 
του, σε βραχυπρόθεσμη και 
μεσοπρόθεσμη βάση. Η επιστροφή δεν θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να 
καταλήγουν τα παιδιά άστεγα. Θα πρέπει 
να δίνεται προτεραιότητα στις λύσεις 
φροντίδας σε επίπεδο κοινότητας. Η 
προσφυγή στην παροχή φροντίδας σε 
ιδρύματα θα πρέπει να περιορίζεται στις 
περιπτώσεις όπου ένα τέτοιο πλαίσιο 
είναι κατάλληλο, αναγκαίο και 
εποικοδομητικό για το συγκεκριμένο 
παιδί και προς το βέλτιστο συμφέρον του. 
Τα μεγάλα ιδρύματα παροχής φροντίδας 
δεν αποτελούν κατάλληλη ρύθμιση για τη 
φροντίδα των παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται επίσης 
στενά με τις αλλαγές που προτείνει η εισηγήτρια στο άρθρο 12 σχετικά με την επιστροφή και την 
απομάκρυνση ανηλίκων, και στο άρθρο 20 σχετικά με την κράτηση ανηλίκων και των 
οικογενειών τους. Η εισηγήτρια εισάγει πρόσθετες διασφαλίσεις για να κατοχυρώνεται ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πάντα πρωταρχικό μέλημα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επιστροφής που αφορούν παιδιά.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Η Ένωση παρέχει οικονομική και 
επιχειρησιακή στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
κάνουν βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
χρηματοδοτικών μέσων, προγραμμάτων 
και έργων της Ένωσης στον τομέα της 
επιστροφής, ιδίως βάσει του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τη δημιουργία 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης], 
καθώς και της επιχειρησιακής συνδρομής 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1896. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ιδίως για τη θέσπιση 
κατάλληλων προγραμμάτων διαχείρισης 
περιστατικού, προστασίας για τα άτομα 
που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής προστασίας των 
παιδιών κατά τη μετανάστευση, της 
παροχής πληροφοριών, της νομικής 
αρωγής και διερμηνείας, της ανάπτυξης 
και εφαρμογής αποτελεσματικών 
εναλλακτικών μη στερητικών της 
ελευθερίας λύσεων αντί της κράτησης, 
αποτελεσματικών συστημάτων 
παρακολούθησης αναγκαστικής 
επιστροφής, συστημάτων διαχείρισης της 
επιστροφής και προγραμμάτων για την 
παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής και 
άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε είδος 
για την υποστήριξη της επιστροφής – και 
της επανένταξης – των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζονται στη χρηματοδοτική και 
επιχειρησιακή στήριξη της ΕΕ, ιδίως για να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν δράσεις που 
υποστηρίζουν αποτελεσματικές και συμβατές με τα θεμελιώδη δικαιώματα πολιτικές επιστροφής 
σε επίπεδο κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν οριστεί ως δράσεις 
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προτεραιότητας στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Αυτό 
επαναλαμβάνεται από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην αιτιολογημένη 
γνώμη του σχετικά με την παρούσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(44) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση της Γενεύης, 
της 28ης Ιουλίου 1951, περί του 
καθεστώτος των Προσφύγων, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, 
και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών του 1954 για το καθεστώς των 
απάτριδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 4 σχετικά με την ανάγκη η πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την επιστροφή να βασίζεται σε αρχές και δικαιώματα που απορρέουν από το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(46) Η αποτελεσματική, αξιοπρεπής και 
σύμφωνη προς τα θεμελιώδη δικαιώματα 
εφαρμογή της επιστροφής υπηκόων τρίτων 
χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν 
πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, 
παραμονής ή διαμονής στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, αποτελεί 
ουσιαστική συνιστώσα μιας ολιστικής 
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μετανάστευσης και αντιπροσωπεύει 
σημαντικό λόγο ουσιώδους δημοσίου 
συμφέροντος.

προσέγγισης της μετανάστευσης.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(47) Οι αρμόδιες για την επιστροφή 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα για να διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και 
την επιτυχή εκτέλεση των αποφάσεων 
επιστροφής. Οι τρίτες χώρες επιστροφής 
συχνά δεν αποτελούν αντικείμενο 
αποφάσεων περί επάρκειας που εκδίδει η 
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 45 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18, ενώ συχνά δεν έχουν 
συνάψει ή δεν έχουν την πρόθεση να 
συνάψουν συμφωνία επανεισδοχής με την 
Ένωση ή να προβλέψουν άλλως 
κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 
Οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες 
συνάπτονται ή αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης ή 
των κρατών μελών και προβλέπουν 
κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση 
δεδομένων προς τρίτες χώρες σύμφωνα με 
το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
δεσμευτικές και εκτελεστές διασφαλίσεις 
για την προστασία των δεδομένων από 
τις οικείες τρίτες χώρες. Εάν δεν 
υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών στις αρχές τρίτων χωρών.
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αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της 
Ένωσης ή των κρατών μελών και 
προβλέπουν κατάλληλες εγγυήσεις για τη 
διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 ή σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις για τη μεταφορά του άρθρου 36 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό 
δίκαιο, καλύπτουν περιορισμένο αριθμό 
τέτοιων τρίτων χωρών. Εάν δεν υπάρχουν 
τέτοιες συμφωνίες, τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
διαβιβάζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών για τους σκοπούς της 
υλοποίησης των επιχειρήσεων 
επιστροφής της Ένωσης, σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 
49 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ή στις εθνικές 
διατάξεις μεταφοράς του άρθρου 38 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εθνικό δίκαιο.

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

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

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

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη γνώμη του ΕΕΠΔ, η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η οδηγία για την επιβολή του 
νόμου δεν έχει εφαρμογή, διότι οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που ρυθμίζονται 
από την παρούσα πρόταση (βάσει του άρθρου 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, που 
εξουσιοδοτεί την Ένωση να θεσπίζει μέτρα στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης και της 
παράνομης διαμονής), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 (Αντικείμενο), δηλαδή τους «κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών», λόγω του «διοικητικού τους χαρακτήρα», δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 22 σχετικά με τη διαδικασία στα σύνορα. Η εξαίρεση ορισμένων 
κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και η μη εφαρμογή 
βασικών διασφαλίσεων, όπως η περίοδος οικειοθελούς αναχώρησης, η εφαρμογή μη 
αναγκαστικών εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης ή το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 
παρουσιάζουν προβλήματα από την άποψη της ασφάλειας δικαίου και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Οι παρεκκλίσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυξάνουν τους κινδύνους μη 
συνεκτικής εφαρμογής των προτύπων επιστροφής σε ολόκληρη την ΕΕ και καθιστούν πιο 
περίπλοκη την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τον Χάρτη της ΕΕ. Τέλος, η διατήρηση δυνατότητας εξαίρεσης και των δύο 
κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή 
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συμβάλλει στη διατήρηση, από ορισμένα κράτη μέλη, του πλάσματος δικαίου της μη εισόδου 
στην επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών που βρίσκονται στα σύνορα ή κοντά στα σύνορα. Η 
εφαρμογή διαφορετικών νομικών καθεστώτων που βασίζονται στο πλάσμα δικαίου της μη 
εισόδου απορρίφθηκε από το ΕΔΔΑ ως άνευ αντικειμένου στην υπόθεση N.T. και N.D. κατά 
Ισπανίας, δεδομένου ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν περιέλθει στη δικαιοδοσία του κράτους 
μόλις οι αρχές απέκτησαν αποτελεσματικό έλεγχο επί των συγκεκριμένων προσώπων.

Τροπολογία 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 47 σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής που 
συνάπτονται ή είναι υπό διαπραγμάτευση με τρίτες χώρες. Η εισηγήτρια τονίζει ότι, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η δημοκρατική εποπτεία, η 
συνεργασία με τρίτες χώρες θα πρέπει να βασίζεται σε επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής και 
όχι σε άτυπες συμφωνίες.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
τροπολογία για τη διαγραφή του άρθρου 6 σχετικά με τον κίνδυνο διαφυγής. Η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι η εκτίμηση του κινδύνου διαφυγής, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, μπορεί να 
οδηγήσει σε διασταλτική και αυτόματη χρήση της κράτησης ή να στερήσει από μεγάλο αριθμό 
υπηκόων τρίτων χωρών την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο τις βασικές αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας και, ως εκ τούτου, 
προτείνει αναθεωρημένο ορισμό του «κινδύνου διαφυγής» στο άρθρο 3.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. «οικειοθελής επιστροφή»: η 
συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας προς την 
υποχρέωση επιστροφής σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας επιστροφής, ως 
αποτέλεσμα τεκμηριωμένης απόφασης, 
την οποία λαμβάνει ελεύθερα ο 
ενδιαφερόμενος, να επιστρέψει 
οικειοθελώς ή να εγγραφεί σε πρόγραμμα 
υποστηριζόμενης οικειοθελούς 
επιστροφής και επανένταξης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 14 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση. 
Η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία της οικειοθελούς επιστροφής ως βασικού πυλώνα μιας 
ασφαλούς και αξιοπρεπούς πολιτικής επιστροφής. Το 2015, τα κράτη ενέκριναν το θεματολόγιο 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές και τις διαστάσεις της και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα κράτη 
δεσμεύτηκαν, στο πλαίσιο του στόχου 10.7, να διευκολύνουν την εύρυθμη, ασφαλή, νόμιμη και 
υπεύθυνη μετανάστευση και κυκλοφορία των προσώπων, μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης 
της οικειοθελούς επιστροφής, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της οικειοθελούς επιστροφής 
και της υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής ως βασικού πυλώνα των συστημάτων 
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διαχείρισης της μετανάστευσης και ως προτιμώμενης επιλογής για την επιστροφή των 
μεταναστών με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο. Επιπλέον, η οικειοθελής επιστροφή συμβάλλει 
στον στόχο 10.2, ο οποίος είναι η ενίσχυση/προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνότητας, 
καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης θέσης, με την υποστήριξη των επιστρεφόντων 
στις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχοκοινωνικές διαδικασίες επανένταξης στις χώρες και τις 
κοινότητες καταγωγής τους.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 38 και στο άρθρο 14, που τονίζουν την ανάγκη τα εθνικά 
συστήματα διαχείρισης της επιστροφής να περιλαμβάνουν ειδικούς μηχανισμούς για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αδυναμιών των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
διαδικασία επιστροφής. Η εισηγήτρια προτείνει ορισμό των «ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση» ο 
οποίος ευθυγραμμίζεται με τον ορισμό που παρέχεται στο θεματικό έγγραφο του ΔΟΜ για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των μεταναστών 
και των ειδικών αναγκών των μεταναστών σε ευάλωτες καταστάσεις, το οποίο συντάχθηκε ως 
συμβολή στην προπαρασκευαστική διαδικασία του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση. Το έγγραφο εισάγει έναν ορισμό της τρωτότητας που δεν εξετάζει πλέον τις 
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κατηγορίες ατόμων, αλλά πληθώρα παραγόντων (σε επίπεδο ατόμου, κοινότητας, νοικοκυριού, 
διάρθρωσης, καθώς και περίστασης) που μπορούν να επηρεάσουν την τρωτότητα ενός ατόμου. 
Ο ορισμός αυτός απαιτεί ενδελεχή, ατομική αξιολόγηση των παραγόντων που αφενός 
επιτείνουν την τρωτότητα και αφετέρου συμβάλλουν στην προστασία. Με άλλα λόγια, η 
αλληλεπίδραση παραγόντων σε επίπεδο ατόμου, νοικοκυριού, κοινότητας και διάρθρωσης, 
καθώς και τυχόν περιστασιακών παραγόντων, επιτείνει ή μειώνει την τρωτότητα ατόμων, 
νοικοκυριών, κοινοτήτων και ομάδων στη βία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση και στις 
παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 22 σχετικά με τη διαδικασία στα σύνορα. Η εισηγήτρια προτείνει τη 
διαγραφή του άρθρου 4 παράγραφος 4 για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολόγηση της 
τροπολογίας που διαγράφει το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α). H παρούσα τροπολογία 
κατατίθεται για λόγους συνοχής.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Κίνδυνος διαφυγής

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:
α) έλλειψη εγγράφων που να 
αποδεικνύουν την ταυτότητα·
β) έλλειψη τόπου διαμονής, 
σταθερής κατοικίας ή αξιόπιστης 
διεύθυνσης·
γ) έλλειψη οικονομικών πόρων·
δ) παράνομη είσοδος στο έδαφος 
των κρατών μελών·
ε) μη επιτρεπόμενες μετακινήσεις 
προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους·
στ) ρητή δήλωση της πρόθεσης για μη 
συμμόρφωση με μέτρα που σχετίζονται 
με την επιστροφή τα οποία εφαρμόζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας·
ζ) υπαγωγή σε απόφαση επιστροφής 
που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος·
η) μη συμμόρφωση με απόφαση 
επιστροφής, μεταξύ άλλων, με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης·
θ) μη συμμόρφωση με την κατά το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 απαίτηση άμεσης 
μετάβασης στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους το οποίο έχει χορηγήσει έγκυρο 
τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει 
δικαίωμα παραμονής·
ι) μη εκπλήρωση της υποχρέωσης 
συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 



PE648.370v01-00 50/105 PR\1199634EL.docx

EL

διαδικασιών επιστροφής, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7·
ια) προηγούμενες καταδίκες για 
ποινικά αδικήματα, μεταξύ άλλων, για 
σοβαρά ποινικά αδικήματα σε άλλο 
κράτος μέλος·
ιβ) ποινικές έρευνες και διαδικασίες 
σε εξέλιξη·
ιγ) χρήση πλαστών ή παραποιημένων 
εγγράφων ταυτότητας, καταστροφή ή 
κατ’ άλλο τρόπο διάθεση υφιστάμενων 
εγγράφων ή άρνηση παροχής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, όπως απαιτείται από το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο·
ιδ) αντίθεση με βία ή με δόλο στις 
διαδικασίες επιστροφής·
ιε) μη συμμόρφωση με μέτρο που 
αποσκοπεί στην πρόληψη του κινδύνου 
διαφυγής που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 3·
ιστ) μη συμμόρφωση με την ισχύουσα 
απαγόρευση εισόδου·
2. Η ύπαρξη κινδύνου διαφυγής 
καθορίζεται βάσει συνολικής εκτίμησης 
των ειδικών περιστάσεων της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
αντικειμενικών κριτηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη στοιχειοθετούν 
κίνδυνο διαφυγής σε συγκεκριμένη 
περίπτωση, εκτός εάν υπάρχουν 
αποδείξεις για το αντίθετο, όταν 
πληρούται ένα από τα αντικειμενικά 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία ιγ), ιδ), ιε) και ιστ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μακρύς κατάλογος των κριτηρίων που προτείνει η Επιτροπή για την αξιολόγηση του κινδύνου 
διαφυγής, καθώς και η ευρεία διατύπωσή τους, θα μπορούσαν να καλύπτουν σχεδόν όλους τους 
παράτυπα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Η εκτίμηση του κινδύνου διαφυγής, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή, μπορεί επομένως να οδηγήσει σε διασταλτική και αυτόματη 
χρήση της κράτησης ή να στερήσει από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών την προθεσμία 
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οικειοθελούς αναχώρησης, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις βασικές αρχές της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Παράλληλα, ο μη εξαντλητικός χαρακτήρας του 
καταλόγου επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν συμπληρωματικά αντικειμενικά κριτήρια και, 
ως εκ τούτου, να διαστέλλουν περαιτέρω την έννοια του κινδύνου διαφυγής, σε αντίθεση με τον 
στόχο, που είναι ο ορισμός και η εναρμόνιση του ορισμού του κινδύνου διαφυγής. Η εισηγήτρια 
πιστεύει ότι θα πρέπει πάντα να διενεργείται ατομική εκτίμηση της ύπαρξης κινδύνου διαφυγής.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση συνεργασίας Υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα:

1. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
υπηκόους τρίτων χωρών την υποχρέωση 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών σε όλα τα στάδια των 
διαδικασιών επιστροφής. Η υποχρέωση 
αυτή περιλαμβάνει το καθήκον των 
υπηκόων τρίτων χωρών να είναι 
παρόντες και διαθέσιμοι καθ’ όλη τη 
διάρκεια των διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το καθήκον παροχής όλων των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εξακρίβωση ή την επαλήθευση της 
ταυτότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το καθήκον παροχής 
πληροφοριών σχετικά με τις τρίτες χώρες 
διέλευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το καθήκον παρουσίας και 
διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διαδικασιών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή συγχωνεύεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το καθήκον υποβολής, στις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, αίτησης 
για τη χορήγηση έγκυρου ταξιδιωτικού 
εγγράφου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν 
τις δηλώσεις και τα έγγραφα που έχουν 
στην κατοχή τους οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών και αφορούν την ταυτότητα, την 
ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες, την ηλικία, την 
χώρα ή τις χώρες και τον τόπο ή τους 
τόπους προηγούμενης διαμονής, τα 
δρομολόγια που ακολούθησε και έγγραφα 
σε σχέση με το ταξίδι.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις 
συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την 
υποχρέωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν διαδικασίες επιστροφής 
και των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
επιστροφής και ενημερώνουν τους 
υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται 
σε διαδικασία επιστροφής σχετικά με τα 
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στάδια της διαδικασίας επιστροφής. Η 
παρεχόμενη ενημέρωση περιλαμβάνει 
ιδίως τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε έγκαιρη, αμερόληπτη και αξιόπιστη ενημέρωση επιτρέπει στους μετανάστες να 
λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση και να είναι προετοιμασμένοι για την επιστροφή και προάγει 
την από μέρους τους ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία επιστροφής, ενισχύοντας έτσι τις 
προοπτικές βιώσιμης επανένταξης. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να παρέχεται στους υπηκόους 
τρίτων χωρών σε γλώσσα που κατανοούν και σε σχέση με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας 
επιστροφής. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στην πρόταση, τα στοιχεία που αφορούν την 
παροχή ενημέρωσης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της πρότασης, περιλήφθηκαν στο 
παρόν άρθρο 7.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επισκόπηση και εξήγηση των 
διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας 
επιστροφής, καθώς και των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων του 
χρονικού πλαισίου της διαδικασίας, των 
προθεσμιών τις οποίες οι αρμόδιες αρχές 
οφείλουν να τηρήσουν σε σχέση με τη 
διαδικασία, και των σχετικών 
προθεσμιών κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις συνέπειες της μη 
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συμμόρφωσης προς την υποχρέωση 
επιστροφής μετά από απόφαση 
επιστροφής·

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το αποτέλεσμα αποφάσεων 
επιστροφής ή κράτησης που αναφέρονται 
στα άρθρα 15 και 18, τους λόγους των 
αποφάσεων αυτών, και τα στοιχεία που 
συνεκτιμήθηκαν για τους σκοπούς των 
αποφάσεων, καθώς και τις προθεσμίες 
προσβολής των αποφάσεων αυτών και 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
προσβληθούν.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ενημέρωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 παρέχεται στους 
ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων 
χωρών σε γλώσσα την οποία κατανοούν, 
με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, και 
εγκαίρως, ώστε να έχουν τη δυνατότητα 
να ασκήσουν τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η 
ενημέρωση παρέχεται προφορικά και 
γραπτά, μεταξύ άλλων μέσω 
τυποποιημένων ενημερωτικών δελτίων 
που εξηγούν τα βασικά στοιχεία της 
διαδικασίας επιστροφής. Στην περίπτωση 
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ανηλίκων, η ενημέρωση παρέχεται με 
φιλικό προς το παιδί τρόπο από 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και 
με τη συμμετοχή μελών της οικογένειας ή 
του κηδεμόνα.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν από την έκδοση απόφασης 
επιστροφής, τα κράτη μέλη χορηγούν 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής το 
δικαίωμα ακρόασης, ειδικότερα σε σχέση 
με την πιθανή εφαρμογή του άρθρου 5 
και του άρθρου 8 παράγραφος 2 έως 5, 
και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την 
επιστροφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στο άρθρο 7 που προβλέπει 
το δικαίωμα των υπηκόων τρίτων χωρών να ενημερώνονται κατά τις διαδικασίες επιστροφής, 
και στο άρθρο 14 σχετικά με τη διαχείριση της επιστροφής. Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει 
το δικαίωμα ακρόασης σε όλες τις διαδικασίες, όπως τονίζεται από το ΔΕΕ στην απόφαση 
Boudjlida κατά Γαλλίας, ΔΕΕ C-249/13.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εκδίδουν απόφαση διαγράφεται
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επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
απόφασης λήξης της νόμιμης διαμονής 
υπηκόου τρίτης χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης απόφασης που δεν 
χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα στον υπήκοο 
τρίτης χώρας ή καθεστώς επικουρικής 
προστασίας σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [κανονισμός για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ασύλου].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί σαφής διάκριση μεταξύ του νομικού 
καθεστώτος που διέπει το καθεστώς των αιτούντων άσυλο και του νομικού καθεστώτος που 
διέπει την κατάσταση των προσώπων που υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής. Η επιβολή 
υποχρέωσης στα κράτη μέλη να εκδίδουν απόφαση επιστροφής αμέσως μετά την έκδοση 
αρνητικής απόφασης σε αίτηση διεθνούς προστασίας θα δημιουργήσει περιττή νομική ασάφεια 
όσον αφορά το νομικό καθεστώς του αιτούντος άσυλο εκκρεμούσης προσφυγής ή κατά τη 
διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής. Σύμφωνα με το κεκτημένο για το άσυλο, 
οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στο έδαφος κατά τη διάρκεια 
της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής ή εκκρεμούσης διαδικασίας προσφυγής με ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Ωστόσο, η έκδοση απόφασης επιστροφής επιβεβαιώνει το παράτυπο καθεστώς του 
συγκεκριμένου προσώπου και, ως εκ τούτου, δημιουργεί σύγχυση ως προς το δικαίωμα 
παραμονής του προσώπου αυτού στην επικράτεια τόσο για το ίδιο το πρόσωπο όσο και για τις 
εθνικές και τοπικές αρχές που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τον υπήκοο τρίτης χώρας χωρίς 
να είναι εξοικειωμένες με τη νομοθεσία περί ασύλου και μετανάστευσης. Επιπλέον, οι 
διαδικασίες προσφυγής σε υποθέσεις ασύλου μπορεί να είναι χρονοβόρες, με αποτέλεσμα η 
αρχικά εκδοθείσα απόφαση επιστροφής να μην αντικατοπτρίζει πλέον τις ατομικές περιστάσεις 
του προσώπου κατά τον χρόνο της επιστροφής, όπως απαιτείται από τον Χάρτη της ΕΕ και την 
ΕΣΔΑ, ενώ ανθρωπιστικοί λόγοι ενδέχεται να δικαιολογούν άδεια παραμονής στο μεταξύ. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, η προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή θα είχε ως αποτέλεσμα πρόσθετο 
διοικητικό φόρτο, δεδομένου ότι οι αρχές θα είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν πρόσθετες 
αποφάσεις επιστροφής για τους ίδιους υπηκόους τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια 
θεωρεί ότι η προτεινόμενη υποχρέωση έκδοσης αποφάσεων επιστροφής παράλληλα ή αμέσως 
μετά την έκδοση αρνητικής απόφασης σε αίτηση ασύλου είναι δυσανάλογη και αντιπαραγωγική.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν απόφαση επιστροφής 

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν απόφαση επιστροφής 
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μαζί με απόφαση ως προς τη λήξη της 
νόμιμης διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας, 
απόφαση απομάκρυνσης και/ή 
απαγόρευση εισόδου, στο πλαίσιο 
ατομικής διοικητικής ή δικαστικής 
απόφασης ή πράξης, όπως προβλέπεται 
στην εθνική τους νομοθεσία.

μαζί με τελική απόφαση ως προς τη λήξη 
της νόμιμης διαμονής υπηκόου τρίτης 
χώρας, απόφαση απομάκρυνσης και/ή 
απαγόρευση εισόδου, στο πλαίσιο 
ατομικής διοικητικής ή δικαστικής 
απόφασης ή πράξης, όπως προβλέπεται 
στην εθνική τους νομοθεσία, με την 
επιφύλαξη των διασφαλίσεων του 
κεφαλαίου ΙΙΙ και δυνάμει άλλων 
σχετικών διατάξεων του ενωσιακού και 
εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
του δικαιώματος στην οικογενειακή 
επανένωση, του δικαιώματος στον 
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, του δικαιώματος ασύλου, της 
αρχής της μη επαναπροώθησης και του 
δικαιώματος πραγματικής προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 16 σχετικά με τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην 
πρόληψη του κινδύνου παραβίασης των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο άρθρο 47 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας για την 
επιστροφή.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
κατάλληλο χρονικό διάστημα για την 
οικειοθελή αναχώρηση έως τριάντα 
ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν, στην εθνική τους νομοθεσία, 
ότι το χρονικό αυτό διάστημα χορηγείται 
μόνο κατόπιν αιτήσεως του συγκεκριμένου 
υπηκόου τρίτης χώρας. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει, τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

Η απόφαση περί επιστροφής προβλέπει 
χρονικό διάστημα τριάντα ημερών για την 
οικειοθελή αναχώρηση, με την επιφύλαξη 
των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 4. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να προβλέπουν, στην εθνική τους 
νομοθεσία, ότι το χρονικό αυτό διάστημα 
χορηγείται μόνο κατόπιν αιτήσεως του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους 
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τους ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων 
χωρών σχετικά με τη δυνατότητα 
υποβολής τέτοιας αίτησης.

υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τη 
δυνατότητα υποβολής τέτοιας αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η οικειοθελής αναχώρηση υπηκόων 
τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση επιστροφής προτιμάται έναντι της αναγκαστικής 
επιστροφής και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι αλλαγές 
που προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά την ελάχιστη και τη μέγιστη προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης και την υποχρέωση των κρατών μελών να μην χορηγούν προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης υπονομεύουν αυτή την προσέγγιση. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (2017), είναι ελάχιστα τα στοιχεία που δείχνουν ότι η 
χορήγηση προθεσμίας μικρότερης από επτά ημέρες για οικειοθελή αναχώρηση θα αυξήσει τον 
αριθμό εκείνων που θα επιλέξουν την οικειοθελή αναχώρηση. Τα κράτη μέλη επισήμαναν 
επίσης δυσκολίες όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της οικειοθελούς αναχώρησης σε 
σύντομα χρονικά διαστήματα και θεωρούν ότι οι ανεπαρκείς προθεσμίες οικειοθελούς 
αναχώρησης συνιστούν πρόκληση. Επιπλέον, στην πράξη, οι περίοδοι που απαιτούνται για την 
οικειοθελή αναχώρηση είναι σημαντικά μεγαλύτερες από επτά ημέρες και πρέπει ούτως ή 
άλλως να χορηγούνται παρατάσεις σε αρκετές περιπτώσεις. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι, αντί να 
μειώσει την ελάχιστη προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, η αναδιατυπωμένη οδηγία για την 
επιστροφή θα πρέπει, κατά κανόνα, να ορίσει την προθεσμία αυτή στις 30 ημέρες.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
την προοπτική επιστροφής.

Η διάρκεια της προθεσμίας οικειοθελούς 
αναχώρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η εκτίμηση των προοπτικών επιστροφής μπορεί να είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη, η 
εισηγήτρια προτείνει μια ευρύτερη αναφορά, η οποία περιορίζεται στην ανάγκη αναφοράς στις 
ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης.
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης στις 
εξής περιπτώσεις:

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μη χορηγήσουν 
προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά υπαρκτό και ενεστώτα 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι δυσανάλογη και αντιπαραγωγική η υποχρέωση μη χορήγησης 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης με βάση μια ευρεία έννοια του κινδύνου διαφυγής, ή σε 
περίπτωση απόρριψης αίτησης για νόμιμη παραμονή ως προδήλως αβάσιμης. Έτσι, τα 
ενδιαφερόμενα άτομα θα στερούνταν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν από μόνα τους με μια 
απόφαση επιστροφής, πριν από την επιβολή της μέσω αναγκαστικών μέτρων, με όλο το κόστος 
που αυτό συνεπάγεται, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο 
υπονομεύεται η υπεροχή της οικειοθελούς επιστροφής έναντι της αναγκαστικής επιστροφής. 
Επιπλέον, η ύπαρξη υπαρκτού και ενεστώτα κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι δυσανάλογη και αντιπαραγωγική η υποχρέωση μη χορήγησης 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης με βάση μια ευρεία έννοια του κινδύνου διαφυγής, ή σε 
περίπτωση απόρριψης αίτησης για νόμιμη παραμονή ως προδήλως αβάσιμης. Έτσι, τα 
ενδιαφερόμενα άτομα θα στερούνταν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν από μόνα τους με μια 
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απόφαση επιστροφής, πριν από την επιβολή της μέσω αναγκαστικών μέτρων, με όλο το κόστος 
που αυτό συνεπάγεται, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο 
υπονομεύεται η υπεροχή της οικειοθελούς επιστροφής έναντι της αναγκαστικής επιστροφής.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν αίτηση για νόμιμη παραμονή 
έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή 
δολία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 9 παράγραφος 4, καθώς προτείνει δυνατότητα συντόμευσης της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αντί της υποχρέωσης να 
μη χορηγείται προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, πράγμα που θα υπονόμευε την υπεροχή 
της οικειοθελούς επιστροφής. Η τροπολογία αυτή συνδέεται επίσης, σε περίπτωση απόρριψης 
της αίτησης ασύλου, με την εν εξελίξει μεταρρύθμιση του κανονισμού για τις διαδικασίες 
ασύλου, που προσδιορίζει σε ποιες περιπτώσεις μια αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να 
απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη ή δόλια. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε από τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στη γνώμη του για την παρούσα αναδιατύπωση, 
η κατηγορία των ατόμων των οποίων η αίτηση για νόμιμη παραμονή έχει απορριφθεί ως 
«προδήλως αβάσιμη» θα κάλυπτε όλους τους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο από χώρες που 
έχουν χαρακτηριστεί «ασφαλείς χώρες καταγωγής» ή «ασφαλείς τρίτες χώρες». Στην πράξη, η 
λειτουργία του προτεινόμενου άρθρου 9 παράγραφος 4 θα μπορούσε να επηρεάσει τους 
επιστρέφοντες από ολόκληρες περιοχές. Για παράδειγμα, από την εξέταση των αριθμητικών 
στοιχείων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για την οικειοθελή επιστροφή από 
την ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων το 2017 —οι οποίες εξετάζονται στο σύνολό τους 
για να συμπεριληφθούν σε κοινό ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής— προκύπτει 
ότι πάνω από 17.500 άτομα επέστρεψαν στην πατρίδα τους με τη βοήθεια του ΔΟΜ. Οι 
προβλεπόμενοι νέοι κανόνες μπορεί να οδηγήσουν σε εκθετική αύξηση των αναγκαστικών 
επιστροφών ατόμων που είναι σήμερα οι κύριοι δικαιούχοι των οικειοθελών επιστροφών, ενώ 
τα κράτη μέλη θα επωμιστούν αναγκαστικά τις σχετικές δαπάνες και τις διαδικαστικές 
επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί 
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στην παράγραφο 4.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Οικειοθελής επιστροφή

Η οικειοθελής επιστροφή υπηκόου τρίτης 
χώρας ο οποίος υπόκειται σε απόφαση 
επιστροφής επιτρέπεται σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας επιστροφής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 14 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση. 
Η εισηγήτρια τονίζει τη σημασία της οικειοθελούς επιστροφής ως βασικού πυλώνα μιας 
πολιτικής για την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή. Το 2015, τα κράτη ενέκριναν το 
θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, με στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας σε όλες τις μορφές και τις διαστάσεις της και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Τα κράτη δεσμεύτηκαν, στο πλαίσιο του στόχου 10.7, να διευκολύνουν την εύρυθμη, ασφαλή, 
νόμιμη και υπεύθυνη μετανάστευση και κυκλοφορία των προσώπων, μεταξύ άλλων μέσω της 
διευκόλυνσης της οικειοθελούς επιστροφής, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της οικειοθελούς 
επιστροφής και της υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής ως βασικού πυλώνα των 
συστημάτων διαχείρισης της μετανάστευσης και ως προτιμώμενης επιλογής για την επιστροφή 
των μεταναστών με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο. Επιπλέον, η οικειοθελής επιστροφή 
συμβάλλει στον στόχο 10.2, ο οποίος είναι η ενίσχυση/προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνότητας, 
καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης θέσης, με την υποστήριξη των επιστρεφόντων 
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στις οικονομικές, κοινωνικές και ψυχοκοινωνικές διαδικασίες επανένταξης στις χώρες και τις 
κοινότητες καταγωγής τους.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την επιβεβαίωση της 
ταυτότητας των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι 
κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου 
και για την απόκτηση ενός τέτοιου 
εγγράφου.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εκτελέσουν την 
απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει 
χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς 
αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 4 ή εάν ο συγκεκριμένος 
υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση επιστροφής εντός της 
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που 
έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μέτρα για την 
επιβεβαίωση της ταυτότητας των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 
χωρών που δεν είναι κάτοχοι έγκυρου 
ταξιδιωτικού εγγράφου και για την 
απόκτηση ενός τέτοιου εγγράφου.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της 
αναγκαστικής επιστροφής.

6. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 
αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της 
αναγκαστικής επιστροφής που διασφαλίζει 
ότι όλες οι επιχειρήσεις αναγκαστικής 
επιστροφής παρακολουθούνται δεόντως 
από ανεξάρτητους παρατηρητές 
αναγκαστικής επιστροφής, επαρκώς 
εκπαιδευμένους στα θεμελιώδη 
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δικαιώματα. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν την εφεδρεία 
παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής 
που θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1869.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 4 σχετικά με την ανάγκη θέσπισης κοινών προτύπων σε 
επίπεδο ΕΕ για την επιβολή των αποφάσεων επιστροφής, με βάση το δίκαιο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η παρούσα τροπολογία είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με τον νέο κανονισμό 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα 
κράτη μέλη υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις επιχειρήσεις αναγκαστικής επιστροφής 
και έχουν τη δυνατότητα, όπως προτείνεται επίσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο ανεπίσημο έγγραφό του σχετικά με την παρούσα 
αναδιατύπωση, να βασίζονται σε εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα 
δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τυχόν συμμετοχή του υπηκόου 
τρίτης χώρας σε εν εξελίξει ποινικές ή 
διοικητικές διαδικασίες υπό την ιδιότητα 
του θύματος, του υπόπτου ή του 
μάρτυρα, ιδίως σε σχέση με την οδηγία 
2009/52/ΕΚ, την οδηγία 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α και την οδηγία 2012/29/ΕΕ.
__________________
1α Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
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2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 14 και την αιτιολογική σκέψη 15α (νέα) σχετικά με τη διαχείριση της 
επιστροφής και την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα για τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας της διαδικασίας επιστροφής σε όλα τα στάδια. Η εισηγήτρια 
θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε μηχανισμούς δικαιοσύνης και έννομης προστασίας, και θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναβολής της απομάκρυνσης προκειμένου να μπορούν τα 
θύματα, οι ύποπτοι και οι μάρτυρες να συμμετέχουν σε ποινικές διαδικασίες.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν αναβληθεί η απομάκρυνση 
κατά τα προβλεπόμενα από τις 
παραγράφους 1 και 2, εφαρμόζονται οι 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 14 και την αιτιολογική σκέψη 15α (νέα) σχετικά με τη διαχείριση της 
επιστροφής και την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα για τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας της διαδικασίας επιστροφής σε όλα τα στάδια. Η εισηγήτρια 
τονίζει περαιτέρω ότι η παρούσα τροπολογία θα ευθυγραμμίσει τη νέα νομοθεσία με τη 
νομολογία του ΔΕΕ, και ειδικότερα με την απόφαση στην υπόθεση C-562/13.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιστροφή και απομάκρυνση 
ασυνόδευτων ανηλίκων

Επιστροφή και απομάκρυνση ανηλίκων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται επίσης 
στενά με τις αλλαγές που προτείνει η εισηγήτρια στο άρθρο 12 σχετικά με την επιστροφή και την 
απομάκρυνση ανηλίκων, και στο άρθρο 20 σχετικά με την κράτηση ανηλίκων και των 
οικογενειών τους. Η εισηγήτρια εισάγει πρόσθετες διασφαλίσεις για να κατοχυρώνεται ότι το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πάντα πρωταρχικό μέλημα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επιστροφής που αφορούν παιδιά, ανεξάρτητα από το αν είναι ασυνόδευτα, έχουν 
χωριστεί ή συνοδεύονται από την οικογένειά τους.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση 
απόφαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου 
ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από 
κατάλληλους φορείς άλλους από τις αρχές 
που διενεργούν την επιστροφή, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.

1. Το συντομότερο δυνατό μετά την 
εξακρίβωση της ταυτότητας του 
ανηλίκου και, σε κάθε περίπτωση, πριν 
αποφασισθεί η έκδοση απόφαση 
επιστροφής έναντι του ανηλίκου, τα κράτη 
μέλη διενεργούν τεκμηριωμένη, ατομική 
αξιολόγηση των βέλτιστων συμφερόντων 
για να προσδιορίσουν βιώσιμες λύσεις για 
το παιδί, με βάση την εκτίμηση των 
βέλτιστων συμφερόντων του, είτε το παιδί 
είναι στο πλαίσιο οικογένειας είτε 
ασυνόδευτο είτε έχει χωριστεί από την 
οικογένειά του. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες θεωρείται ότι η επιστροφή 
εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού, εφαρμόζονται ειδικά και 
κατάλληλα μέτρα εφαρμογής. Παρέχεται 
βοήθεια από κατάλληλους φορείς άλλους 
από τις αρχές που διενεργούν την 
επιστροφή, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το 
βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται. Βλ., λ.χ., ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
όλες οι διαδικασίες επιστροφής 
διεξάγονται με ευαισθησία ως προς το 
παιδί, χορηγώντας στα παιδιά και στις 
οικογένειες έγγραφα όπου αναφέρεται ότι 
υπόκεινται σε εν εξελίξει διαδικασία 
επιστροφής και ότι δεν υπόκεινται σε 
κράτηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας επιστροφής, στους 
ανηλίκους παρέχονται όλες οι σχετικές 
πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, τις 
διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης, τα 
μέσα επικοινωνίας, τους μηχανισμούς 
καταγγελιών, τις διαδικασίες 
μετανάστευσης και ασύλου και τα 
αποτελέσματά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το 
βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
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κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος 
ανήλικος από το έδαφος κράτους μέλους, 
οι αρχές του κράτους μέλους αυτού 
εξακριβώνουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος 
θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς 
του/της, ορισθέντα κηδεμόνα ή 
κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο 
κράτος επιστροφής.

2. Πριν επιστραφεί ασυνόδευτος 
ανήλικος ή ανήλικος που έχει χωριστεί 
από την οικογένειά του από το έδαφος 
κράτους μέλους, οι αρχές του κράτους 
μέλους αυτού εξακριβώνουν ότι ο 
ανήλικος θα επιστραφεί σε πρώτου ή 
δεύτερου βαθμού συγγένειας μέλος της 
οικογένειάς του/της ή σε νόμιμο κηδεμόνα 
και λαμβάνουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν κατάλληλη μεταβίβαση της 
φροντίδας και ασφαλείς, βιώσιμες και 
κατάλληλες ρυθμίσεις όσον αφορά την 
επιμέλεια του συγκεκριμένου ανήλικου 
στη χώρα προέλευσής του/της ή στην 
προηγούμενη νόμιμη διαμονή του/της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το 
βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τον ορισμό ανεξάρτητου 
κηδεμόνα που έχει τα προσόντα και 
διαθέτει την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη και κατάρτιση για να 
διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα του παιδιού, προκειμένου να 
βοηθά τους ασυνόδευτους ανηλίκους και 
τους ανηλίκους που έχουν χωριστεί από 
την οικογένειά τους. Ο κηδεμόνας 
συμμετέχει στη διαδικασία εξεύρεσης 
βιώσιμης λύσης προς το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 28 σχετικά με την κράτηση των υπηκόων τρίτων χωρών εν 
αναμονή της επιστροφής τους, καθώς και στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με την αναγκαία 
στήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι πρωταρχικό μέλημα είναι πάντα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, θα πρέπει να ορίζεται 
κηδεμόνας για τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στο εγχειρίδιο του FRA σχετικά με την επιτροπεία για 
παιδιά τα οποία στερούνται τη γονική φροντίδα, σ. 26 κ.ε.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Εάν ένα κράτος μέλος 
διαπιστώσει ότι η επιστροφή είναι προς 
το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου που 
είναι ασυνόδευτος ή έχει χωριστεί από 
την οικογένειά του, καταρτίζεται ατομικό 
σχέδιο, από κοινού με τον ασυνόδευτο 
ανήλικο όπου αυτό είναι δυνατό, για τη 
βιώσιμη επιστροφή και επανένταξή 
του/της.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με την αναγκαία στήριξη για την 
αποτελεσματική εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη παρέχουν ειδική 
στήριξη για τη βιώσιμη επανένταξη των 
παιδιών και παρακολουθούν την 
κατάσταση και την επανένταξη των 
παιδιών και των οικογενειών μετά την 
επιστροφή τους για τουλάχιστον έξι μήνες 
και, ει δυνατόν, για διάστημα έως 
δώδεκα μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 28 σχετικά με την κράτηση των υπηκόων τρίτων χωρών εν 
αναμονή της επιστροφής τους, καθώς και στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με την αναγκαία 
στήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποφάσεις επιστροφής συνοδεύονται 
από απαγόρευση εισόδου:

Οι αποφάσεις επιστροφής μπορούν να 
συνοδεύονται από απαγόρευση εισόδου:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 14 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση, 
και στην αιτιολογική σκέψη 25 σχετικά με τις απαγορεύσεις εισόδου. Η εισηγήτρια είναι της 
άποψης ότι η επιβολή απαγορεύσεων εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που εγκαταλείπουν 
την επικράτεια οικειοθελώς είναι αντιπαραγωγική και ασύμβατη με τον στόχο της πρότασης για 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιστροφής, ενώ το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των 
απαγορεύσεων εισόδου δεν αποδεικνύεται επαρκώς από την Επιτροπή λόγω της μη διενέργειας 
εκτίμησης επιπτώσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποφάσεις 
επιστροφής μπορούν να συνοδεύονται από 
απαγόρευση εισόδου.

Στις περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, οι 
αποφάσεις επιστροφής δεν συνοδεύονται 
από απαγόρευση εισόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 14 και 28 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή 
αναχώρηση, καθώς και στην αιτιολογική σκέψη 25 σχετικά με τις απαγορεύσεις εισόδου. Η 
εισηγήτρια είναι της άποψης ότι, ιδίως στις περιπτώσεις που αφορούν παιδιά, η επιβολή 
απαγορεύσεων εισόδου θα ήταν δυσανάλογη.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν απαγόρευση εισόδου, η οποία 
δεν συνοδεύει απόφαση επιστροφής, σε 
υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει 
παράνομα στο έδαφος των κρατών μελών 
και του οποίου η παράνομη διαμονή 
εντοπίζεται σε σχέση με συνοριακούς 

διαγράφεται
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ελέγχους που διενεργούνται κατά την 
έξοδο σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, εφόσον αυτό 
δικαιολογείται από τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης και λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τη φύση των απαγορεύσεων εισόδου δημιουργώντας 
νομική βάση για την έκδοση απαγορεύσεων εισόδου χωρίς απόφαση επιστροφής σε υπηκόους 
τρίτων χωρών που εντοπίζονται στο πλαίσιο συνοριακών ελέγχων κατά την έξοδο. Η 
εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η επιβολή απαγορεύσεων εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών 
που εγκαταλείπουν την επικράτεια είναι αντιπαραγωγική και ασύμβατη με τον στόχο της 
πρότασης για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιστροφής, ενώ το αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα ενός τέτοιου μέτρου στη μελλοντική παράνομη είσοδο των ενδιαφερόμενων 
υπηκόων τρίτης χώρας δεν αποδεικνύεται επαρκώς από την Επιτροπή. Η επιβολή απαγόρευσης 
εισόδου κατά την έξοδο σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράτυπα στην επικράτεια 
μάλλον θα τους αποθαρρύνει παρά θα τους ενθαρρύνει να εγκαταλείψουν την επικράτεια με 
δική τους πρωτοβουλία. Επιπλέον, είναι δύσκολο να δει κανείς στην πράξη με ποιον τρόπο θα 
αξιολογηθούν η αναλογικότητα και οι ατομικές περιστάσεις του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης 
χώρας στο πλαίσιο διαδικασίας εξόδου σε σημείο συνοριακής διέλευσης. Η εισηγήτρια θεωρεί 
πιθανό αυτό να οδηγήσει σε οιονεί αυτόματη έκδοση απαγορεύσεων εισόδου στην πράξη, χωρίς 
τη δέουσα ατομική αξιολόγηση των ειδικών περιστάσεων του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης 
χώρας.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, 
να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος 
της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή 
απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

3. Η διάρκεια της απαγόρευσης 
εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη όλων των σχετικών 
περιστάσεων κάθε μεμονωμένης 
περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει 
τα πέντε χρόνια. Είναι δυνατόν, ωστόσο, 
να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος 
της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή 
υπαρκτή και ενεστώσα απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξετάζουν την ανάκληση ή 
την αναστολή απαγόρευσης εισόδου, όταν 
υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει 
εκδοθεί η απαγόρευση αυτή σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, μπορεί 
να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους συμμορφούμενος 
πλήρως με απόφαση επιστροφής.

Τα κράτη μέλη ανακαλούν ή αναστέλλουν 
απαγόρευση εισόδου, όταν υπήκοος τρίτης 
χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί η 
απαγόρευση αυτή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, έχει 
αναχωρήσει από το έδαφος κράτους 
μέλους οικειοθελώς, σύμφωνα με το 
άρθρο 9α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 14 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση, 
καθώς και στην αιτιολογική σκέψη 25 σχετικά με τις απαγορεύσεις εισόδου. Η εισηγήτρια είναι 
της άποψης ότι η επιβολή απαγορεύσεων εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
εγκαταλείπουν την επικράτεια οικειοθελώς είναι αντιπαραγωγική και ασύμβατη με τον στόχο 
της πρότασης για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιστροφής, ενώ το αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα των απαγορεύσεων εισόδου δεν αποδεικνύεται επαρκώς από την Επιτροπή λόγω 
της μη διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θύματα παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
παραμονής σύμφωνα με την οδηγία 

Τα θύματα παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
παραμονής σύμφωνα με την οδηγία 
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2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου28 δεν 
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β), και υπό τον όρο ότι ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί απειλή 
για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια 
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου28 δεν 
υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχείο β), και υπό τον όρο ότι ο 
υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί 
υπαρκτή και ενεστώσα απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια.

__________________ __________________
28 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ 
L 261 της 6.8.2004, σ. 19).

28 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον 
τίτλο παραμονής που χορηγείται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή συνέργειας στη 
λαθρομετανάστευση, οι οποίοι 
συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές (ΕΕ 
L 261 της 6.8.2004, σ. 19).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 14 και στο άρθρο 9 σχετικά με την οικειοθελή αναχώρηση, 
καθώς και στην αιτιολογική σκέψη 25 σχετικά με τις απαγορεύσεις εισόδου. Η εισηγήτρια είναι 
της άποψης ότι η επιβολή απαγορεύσεων εισόδου σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
εγκαταλείπουν την επικράτεια οικειοθελώς είναι αντιπαραγωγική και ασύμβατη με τον στόχο 
της πρότασης για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της επιστροφής, ενώ το αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα των απαγορεύσεων εισόδου δεν αποδεικνύεται επαρκώς από την Επιτροπή λόγω 
της μη διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, συντηρεί και αναπτύσσει 
περαιτέρω εθνικό σύστημα διαχείρισης της 
επιστροφής, το οποίο επεξεργάζεται όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ιδίως 
όσον αφορά τη διαχείριση μεμονωμένων 
περιπτώσεων, καθώς και τη διαδικασία που 
αφορά την επιστροφή.

1. Κάθε κράτος μέλος δημιουργεί, 
διαχειρίζεται, συντηρεί και αναπτύσσει 
περαιτέρω εθνικό σύστημα διαχείρισης της 
επιστροφής, το οποίο υποστηρίζει τη 
διαχείριση μεμονωμένων περιπτώσεων, 
καθώς και τη διαδικασία που αφορά την 
επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της 
επανένταξης στη χώρα επιστροφής.
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Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σύστημα συγκροτείται 
με τρόπο που διασφαλίζει την τεχνική 
συμβατότητα που επιτρέπει την 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα που 
έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
50 του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός 
για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και 
Ακτοφυλακή].

2. Το εθνικό σύστημα συγκροτείται 
με τρόπο που διασφαλίζει την τεχνική 
συμβατότητα που επιτρέπει την 
επικοινωνία με το κεντρικό σύστημα που 
έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
50 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896.

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής 
και άλλης υλικής βοήθειας ή βοήθειας σε 
είδος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
με σκοπό την υποστήριξη της επιστροφής 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού 539/2001 του 
Συμβουλίου30. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
στους υπηκόους τρίτων χωρών που 
υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής τη 
δυνατότητα επικοινωνίας με τον Διεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και με  
την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), 
καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας 
οργανισμών που παρέχουν νομικές ή 
άλλες συμβουλές.
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__________________ __________________
30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

30 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί 
του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων των κρατών μελών, και του 
καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι 
των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή, (ΕΕ L 81 της 21.3.2001, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βοήθεια αυτή μπορεί να περιλαμβάνει 
στήριξη για επανένταξη στην τρίτη χώρα 
επιστροφής.

Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει στήριξη για 
επανένταξη στην τρίτη χώρα επιστροφής.

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εθνικά προγράμματα προβλέπουν τη 
συνεχή παροχή φροντίδας στον υπήκοο 
τρίτης χώρας σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας επιστροφής και επανένταξης. 
Αυτό περιλαμβάνει την παροχή επαρκούς 
ενημέρωσης από τα κράτη μέλη σχετικά 
με τις συνθήκες στις χώρες επιστροφής 
πριν από την αναχώρηση, κατάλληλη 
μεταβίβαση φροντίδας για τα άτομα που 
βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και 
ρυθμίσεις για την επιμέλεια ασυνόδευτων 
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παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί 
από την οικογένειά τους. Τα εθνικά 
προγράμματα περιλαμβάνουν 
μηχανισμούς για την κατάλληλη 
μεταβίβαση της νομικής συνδρομής και 
την πρόσβαση σε μηχανισμούς 
δικαιοσύνης και έννομης προστασίας, την 
πρόσβαση στις σχετικές εθνικές 
διοικητικές και ποινικές διαδικασίες, 
ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες 
2009/52/ΕΚ, 2011/36/ΕΕ και 2012/29/ΕΕ, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για τη διασφάλιση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη μετά την 
επιστροφή σε τρίτη χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιοπρεπής και βασιζόμενη σε δικαιώματα επιστροφή και η βιώσιμη επανένταξη 
εφαρμόζονται καλύτερα μέσω της κατάλληλης διαχείρισης περιστατικού που εξασφαλίζει 
βιώσιμες λύσεις για τους επιστρέφοντες. Η εισηγήτρια τονίζει ότι είναι σημαντικό για τα θύματα 
και τους μάρτυρες να μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες και να έχουν 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παροχή της βοήθειας αυτής, καθώς και 
το είδος και η έκτασή της, εξαρτάται από 
τη συνεργασία του ενδιαφερόμενου 
υπηκόου τρίτης χώρας με τις αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τελευταίο εδάφιο του προτεινόμενου άρθρου 14 παράγραφος 3 εξαρτά την πρόσβαση σε 
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προγράμματα οικειοθελούς επιστροφής από τη συνεργασία του επιστρέφοντος με τις αρχές, η 
οποία, όπως περιγράφεται εύγλωττα στη Γνώμη 6 του FRA, συχνά είναι δύσκολο να 
λειτουργήσει και αποθαρρύνει τα άτομα από την οικειοθελή επιστροφή τους.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
κατόπιν αιτήματος, τη γραπτή ή 
προφορική μετάφραση των βασικών 
σημείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε 
γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται 
ευλόγως ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης 
χώρας.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
γραπτή ή προφορική μετάφραση των 
βασικών σημείων των αποφάσεων 
επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ο 
υπήκοος τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στην πρόταση, τα στοιχεία που αφορούν την παροχή 
πληροφοριών μεταφέρθηκαν από το άρθρο 15 στο άρθρο 7. Η πρόσβαση σε έγκαιρη, 
αμερόληπτη και αξιόπιστη ενημέρωση επιτρέπει στους μετανάστες να λάβουν τεκμηριωμένη 
απόφαση και να είναι προετοιμασμένοι για την επιστροφή και προάγει την από μέρους τους 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία επιστροφής, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές βιώσιμης 
επανένταξης. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών σε 
γλώσσα που κατανοούν και σε σχέση με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιστροφής.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
παράγραφο 2 όσον αφορά υπηκόους 
τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει 
παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους 

διαγράφεται
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και δεν τους έχει χορηγηθεί, εν συνεχεία, 
άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στο εν 
λόγω κράτος μέλος.
Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που 
αφορούν την επιστροφή, κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1, 
εκδίδονται μέσω τυποποιημένου εντύπου 
που προβλέπεται από την εθνική 
νομοθεσία.
Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμα 
γενικά ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία 
εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του 
τυποποιημένου εντύπου σε τουλάχιστον 
πέντε από τις γλώσσες τις οποίες 
χρησιμοποιούν συχνότερα ή κατανοούν 
καλύτερα οι λαθρομετανάστες που 
εισέρχονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στην πρόταση, τα στοιχεία που αφορούν την παροχή 
πληροφοριών μεταφέρθηκαν από το άρθρο 15 στο άρθρο 7. Η πρόσβαση σε έγκαιρη, 
αμερόληπτη και αξιόπιστη ενημέρωση επιτρέπει στους μετανάστες να λάβουν τεκμηριωμένη 
απόφαση και να είναι προετοιμασμένοι για την επιστροφή και προάγει την από μέρους τους 
ανάληψη ευθύνης για τη διαδικασία επιστροφής, ενισχύοντας έτσι τις προοπτικές βιώσιμης 
επανένταξης. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να παρέχεται στους υπηκόους τρίτων χωρών σε 
γλώσσα που κατανοούν και σε σχέση με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιστροφής.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
διατίθεται αποτελεσματικό ένδικο μέσο το 
οποίο του επιτρέπει να προσφεύγει κατά 
των αποφάσεων που αφορούν την 
επιστροφή ή να ζητεί την επανεξέτασή 
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής αρχής.

Στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
διατίθεται αποτελεσματικό ένδικο μέσο το 
οποίο του επιτρέπει να προσφεύγει κατά 
των αποφάσεων που αφορούν την 
επιστροφή ή να ζητεί την επανεξέτασή 
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 
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47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας 
χορηγείται το δικαίωμα προσφυγής, 
ενώπιον ενός και μόνου βαθμού 
δικαιοδοσίας, κατά της απόφασης 
επιστροφής όταν η απόφαση αυτή 
βασίζεται σε απόφαση απόρριψης 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 
ΕΕ).../... [κανονισμός περί διαδικασίας 
ασύλου] που αποτέλεσε το αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως την προτεινόμενη διαγραφή των διοικητικών αρχών ως 
αρμόδιων οργάνων προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η εισηγήτρια τονίζει, ωστόσο, ότι η πρόταση για την επιβολή ενιαίου 
επιπέδου δικαιοδοσίας σε όλα τα κράτη μέλη όχι μόνο υπερβαίνει τη νομολογία του ΔΕΕ 
(υπόθεση C- 180/17, X και Y), αλλά θα εμπόδιζε επίσης ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
υψηλότερα επίπεδα προστασίας δυνάμει των συνταγμάτων τους. Η παρέμβαση στην οργάνωση 
περαιτέρω προσφυγών είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της δικονομικής αυτονομίας.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όλα τα αποτελέσματα της 
απόφασης επιστροφής αναστέλλονται 
κατά την προβλεπόμενη περίοδο άσκησης 
προσφυγής κατά απόρριψης αίτησης 
διεθνούς προστασίας και, σε περίπτωση 
άσκησης τέτοιας προσφυγής, έως την 
εκδίκαση της προσφυγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή εγγυάται την αρχή της ισότητας των μέσων και το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής, όπως ορίζεται από το ΔΕΕ στην απόφασή του στην υπόθεση Gnandi κατά Βελγίου, 
ΔΕΕ C-181/16.

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης της προσφυγής σε πρώτο βαθμό 
και, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί 
εντός της ταχθείσας προθεσμίας, κατά την 
εξέταση της προσφυγής, όταν υπάρχει 
κίνδυνος παραβίασης της αρχής της μη 
επαναπροώθησης. Σε περίπτωση που 
ασκηθεί περαιτέρω προσφυγή κατά της 
πρώτης ή μεταγενέστερης απόφασης επί 
προσφυγής, και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η εκτέλεση της απόφασης 
επιστροφής δεν αναστέλλεται, εκτός εάν 
το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος ή αυτεπαγγέλτως.

Η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
αναστέλλεται αυτομάτως κατά την περίοδο 
άσκησης προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόφασης, κατά την εξέταση της 
προσφυγής και έως ότου κοινοποιηθεί 
στον υπήκοο τρίτης χώρας η απόφαση 
επί της προσφυγής. Η προσφυγή κατά 
απόφασης επιστροφής θα πρέπει να έχει 
αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
μεταξύ άλλων στην περίπτωση όπου 
εκκρεμούν υποθέσεις ενώπιον ποινικού 
δικαστηρίου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
τόσο για τα θύματα όσο και για τους 
υπόπτους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η προσφυγή κατά απόφασης επιστροφής πρέπει να έχει πάντα 
ανασταλτικό αποτέλεσμα· διαφορετικά ο αιτών στερείται πραγματικής προσφυγής. Είναι επίσης 
υπερβολικά επιβαρυντικό για τα δικαστικά συστήματα να απαιτούν πρόσθετη διαδικασία για την 
εξέταση του ανασταλτικού αποτελέσματος, όπως απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις 
αξιολόγησης του κινδύνου επαναπροώθησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προσφυγής.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν δεν έχουν προκύψει η υποβληθεί από 
τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας 
νέα στοιχεία ή πορίσματα που 
τροποποιούν σημαντικά τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περίπτωσης, το πρώτο και το δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν 
εφαρμόζονται όταν:

διαγράφεται

α) ο λόγος για την προαναφερθείσα 
προσωρινή αναστολή αξιολογήθηκε στο 
πλαίσιο διαδικασίας που έλαβε χώρα 
κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός περί διαδικασίας ασύλου] 
και αποτέλεσε αντικείμενο 
αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 53 του εν λόγω 
κανονισμού·
β) η απόφαση επιστροφής είναι 
συνέπεια της απόφασης λήξης της 
νόμιμης διαμονής που έχει ληφθεί 
σύμφωνα με τις εν λόγω διαδικασίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η προσφυγή κατά απόφασης επιστροφής πρέπει να έχει πάντα 
ανασταλτικό αποτέλεσμα· διαφορετικά ο αιτών στερείται πραγματικής προσφυγής. Είναι επίσης 
υπερβολικά επιβαρυντικό για τα δικαστικά συστήματα να απαιτούν πρόσθετη διαδικασία για την 
εξέταση του ανασταλτικού αποτελέσματος, όπως απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις 
αξιολόγησης του κινδύνου επαναπροώθησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προσφυγής.
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Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη τάσσουν προθεσμία που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες για την 
άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεως 
επιστροφής, όταν η εν λόγω απόφαση 
απορρέει από οριστική απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας 
η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός περί 
διαδικασίας ασύλου].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη προθεσμία των πέντε ημερών για την άσκηση προσφυγής σε περίπτωση που η 
απόφαση επιστροφής είναι συνέπεια απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ασύλου θα πρέπει να 
διαγραφεί. Μια τόσο σύντομη προθεσμία υπονομεύει πρακτικά την αποτελεσματικότητα της 
προσφυγής. Στην υπόθεση Diouf, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι η προθεσμία που τάσσεται για την 
άσκηση προσφυγής πρέπει να είναι ουσιαστικά επαρκής για την προετοιμασία του αιτούντος και 
την άσκηση αποτελεσματικού ένδικου βοηθήματος. Το ΔΕΕ έκρινε ότι κάθε προθεσμία που 
υπερβαίνει το όριο των δεκαπέντε ημερών είναι γενικά επαρκής για τον σκοπό αυτό, ενώ 
αφήνει εντέλει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προθεσμίας στο εθνικό δικαστήριο.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απαραίτητη νομική αρωγή ή/και 
εκπροσώπηση παρέχεται κατόπιν αιτήσεως 
δωρεάν σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή τις διατάξεις περί νομικής 
αρωγής και δύνανται να ορίζουν ότι η 
δωρεάν νομική αρωγή ή/και εκπροσώπηση 
υπόκειται στους όρους του άρθρου 15 
παράγραφοι 3 έως 6 της οδηγίας 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
νομική αρωγή ή/και εκπροσώπηση 
παρέχεται κατόπιν αιτήσεως δωρεάν, και 
δύνανται να ορίζουν ότι η δωρεάν νομική 
αρωγή ή/και εκπροσώπηση υπόκειται 
στους όρους του άρθρου 15 παράγραφος 3 
στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 
2005/85/ΕΚ.
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2005/85/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 40 σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, στο άρθρο 7 που προβλέπει 
το δικαίωμα των υπηκόων τρίτων χωρών να ενημερώνονται κατά τις διαδικασίες επιστροφής 
και στο άρθρο 14 σχετικά με τη διαχείριση της επιστροφής. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η 
πρόσβαση σε νομική αρωγή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής και 
βιώσιμης πολιτικής επιστροφής.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπάρχει κίνδυνος διαφυγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6,

α) υπάρχει κίνδυνος διαφυγής κατά 
την έννοια του άρθρου 3 σημείο 7,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με τη διαγραφή του άρθρου 6, κατά την πρόταση της 
εισηγήτριας.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης 
χώρας συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την εθνική 
ασφάλεια.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη γνώμη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με την 
παρούσα αναδιατύπωση, η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της για τη συμπερίληψη αυτού του 
νέου λόγου κράτησης. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, το πεδίο εφαρμογής της «εθνικής ασφάλειας και 
δημόσιας τάξης», καθώς και οι εξαιρέσεις της «δημόσιας πολιτικής» στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση, πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά. 
Όπως τονίζει επίσης το ΔΕΕ, η κράτηση υπηκόων τρίτης χώρας που αποτελούν τέτοιο κίνδυνο 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την προσφυγή στο υφιστάμενο ποινικό δίκαιο, το ποινικό 
διοικητικό δίκαιο και τη νομοθεσία που καλύπτει τη λήξη της νόμιμης παραμονής για λόγους 
δημόσιας τάξης.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οιαδήποτε κράτηση έχει τη μικρότερη 
δυνατή διάρκεια και διατηρείται μόνο 
καθόσον χρόνο η διαδικασία 
απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται 
με τη δέουσα επιμέλεια.

Μέτρο κράτησης μπορεί να εφαρμοστεί 
μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν θα 
ζημίωνε δυσανάλογα τον ενδιαφερόμενο.  
Η απουσία δυσανάλογης ζημίας 
αξιολογείται με έλεγχο τρωτότητας που 
διενεργείται πριν ή αμέσως μετά την 
κράτηση. Οιαδήποτε κράτηση έχει τη 
μικρότερη δυνατή διάρκεια, ιδίως στην 
περίπτωση ατόμων σε ευάλωτη 
κατάσταση, και διατηρείται μόνο καθόσον 
χρόνο η διαδικασία απομάκρυνσης 
εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα 
επιμέλεια. Εναλλακτικές λύσεις αντί της 
κράτησης είναι πάντα προτιμητέες και 
πραγματικά διαθέσιμες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες 
τροπολογίες στο άρθρο 18 σχετικά με την κράτηση και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28. Η 
εισηγήτρια επαναλαμβάνει, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι η 
στέρηση της ελευθερίας θα πρέπει να αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης.
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Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση 
κράτησης επανεξετάζεται ανά εύλογα 
χρονικά διαστήματα είτε κατ’ αίτηση του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας είτε 
αυτεπαγγέλτως. Σε περίπτωση 
παραταθείσας διάρκειας κράτησης, η 
επανεξέταση εποπτεύεται από δικαστική 
αρχή.

3. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση 
κράτησης επανεξετάζεται ανά εύλογα 
χρονικά διαστήματα είτε κατ’ αίτηση του 
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας είτε 
αυτεπαγγέλτως. Η επανεξέταση 
εποπτεύεται από δικαστική αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες 
τροπολογίες στο παρόν άρθρο και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28. Η εισηγήτρια τονίζει ότι 
η επανεξέταση της στέρησης της ελευθερίας είναι απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
εξακολουθεί να είναι αναγκαία και αναλογική στις συγκεκριμένες περιστάσεις, και ότι η 
κράτηση χρησιμοποιείται ως έκτακτο μέτρο, «έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και διατηρείται 
μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία απομακρύνσεως εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα 
επιμέλεια», όπως προβλέπεται στην οδηγία για την επιστροφή.

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει μέγιστη περίοδο 
κράτησης το λιγότερο τριών μηνών η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
εξάμηνο.

5. Η κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και 
είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η 
επιτυχής απομάκρυνση. Κάθε κράτος 
μέλος καθορίζει περιορισμένη περίοδο 
κράτησης, η οποία δεν υπερβαίνει το 
τρίμηνο.

Or. en



PR\1199634EL.docx 87/105 PE648.370v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η μακροχρόνια κράτηση είναι αντιπαραγωγική για τους στόχους της κυβέρνησης όσον αφορά 
την επίτευξη συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις επιστροφής και την υλοποίηση των επιστροφών. 
Από τα διαθέσιμα δεδομένα δεν προκύπτει ότι θα ήταν αναγκαίες μακρές περίοδοι κράτησης για 
την προώθηση αποτελεσματικών επιστροφών, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής συσχέτιση 
μεταξύ της μέγιστης περιόδου κράτησης που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και της 
αποτελεσματικότητας των επιστροφών από τα επιμέρους κράτη μέλη. Μελέτες από την Ιταλία 
(για παράδειγμα, Ιταλική Γερουσία, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «Rapoporto Sui 
Centri Di Identificazione ed Espulsione in Italia», Ιούλιος 2014), δείχνουν ότι δεν αυξήθηκε το 
ποσοστό επιστροφής όταν οι άνθρωποι που τελούσαν υπό κράτηση δεν επέστρεφαν εντός 30-60 
ημερών από την κράτησή τους. Στη Γαλλία, επίσης, έχει σημειωθεί ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των ανθρώπων επιστρέφονται τις πρώτες λίγες ημέρες, το οποίο σημαίνει ότι η 
παράταση από τις 32 στις 45, και τώρα από τις 45 στις 90 ημέρες, δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο 
στην επιστροφή, ενώ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς (La Cimade, Décryptage du 
projet de loi asile et immigration, Ιούνιος 2017).

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
για περιορισμένο χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες 
προσπάθειές τους, η επιχείρηση 
απομάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει 
περισσότερο επειδή:

6. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
παρατείνουν το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 παρά μόνο 
για περιορισμένο χρόνο που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειές 
τους, η επιχείρηση απομάκρυνσης είναι 
πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο επειδή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες 
τροπολογίες στο παρόν άρθρο και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28. Η μακροχρόνια κράτηση 
είναι αντιπαραγωγική για τους στόχους της κυβέρνησης όσον αφορά την επίτευξη συμμόρφωσης 
προς τις αποφάσεις επιστροφής και την υλοποίηση των επιστροφών. Από τα διαθέσιμα 
δεδομένα δεν προκύπτει ότι θα ήταν αναγκαίες μακρές περίοδοι κράτησης για την προώθηση 
αποτελεσματικών επιστροφών, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της 
μέγιστης περιόδου κράτησης που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και της 
αποτελεσματικότητας των επιστροφών από τα επιμέρους κράτη μέλη.
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Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κράτηση λαμβάνει χώρα κατά 
κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις 
κράτησης. Οσάκις κράτος μέλος δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει διαμονή σε ειδικές 
εγκαταστάσεις κράτησης και είναι 
υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί 
σωφρονιστικό κατάστημα, οι υπό κράτηση 
υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται 
χωριστά από τους κρατουμένους του 
κοινού δικαίου.

1. Η κράτηση λαμβάνει χώρα κατά 
κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις 
κράτησης. Οσάκις κράτος μέλος δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει διαμονή σε ειδικές 
εγκαταστάσεις κράτησης και είναι 
υποχρεωμένο να χρησιμοποιεί 
σωφρονιστικό κατάστημα, οι υπό κράτηση 
υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται 
χωριστά από τους κρατουμένους του 
κοινού δικαίου. Ο χώρος κράτησης 
σχεδιάζεται ή προσαρμόζεται για τον 
σκοπό της διοικητικής κράτησης, κατά 
τρόπο που να περιορίζει την ελεύθερη 
κυκλοφορία μόνο στον βαθμό που είναι 
απολύτως αναγκαίος για τους σκοπούς 
της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και 
της προστασίας, και να παρέχει 
ανεμπόδιστη πρόσβαση σε υπαίθριους 
χώρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 σχετικά με την κράτηση και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28. Η 
εισηγήτρια τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν τα πρότυπα της ΕΕ για την κράτηση. 
Δεδομένου ότι η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί μια ευρεία μορφή κρατικής παρέμβασης στη 
ζωή ενός ατόμου, πρέπει να συνοδεύεται από διασφαλίσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
στέρηση είναι αναλογική και περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την αποφυγή του 
ενδεχομένου διαφυγής και την υλοποίηση της απομάκρυνσης. Βλ. οδηγία 2013/33 άρθρο 10 
παράγραφοι 1 και 2· Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 
Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT), 19η γενική έκθεση, 
παράγραφος 79· ΕΔΔΑ, Alimov κατά Τουρκίας, υπόθεση αριθ. 14344/13, σκέψη 83, Ananev 
και λοιποί κατά Ρωσίας, υπόθεση αριθ. 42525/07, σκέψη 149 κ.ε, Popov κατά Γαλλίας, 
υπόθεση αριθ. 39472/07, σκέψη 95.
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Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτρέπεται στους υπό κράτηση 
υπηκόους τρίτων χωρών, κατόπιν 
αιτήματος, να έρχονται, εν ευθέτω χρόνω, 
σε επαφή με τους νόμιμους αντιπροσώπους 
τους, τα μέλη της οικογένειάς τους και τις 
αρμόδιες προξενικές αρχές.

2. Παρέχονται στους υπό κράτηση 
υπηκόους τρίτων χωρών, κατόπιν 
αιτήματος, διευκολύνσεις ώστε να 
έρχονται, εν ευθέτω χρόνω, σε επαφή με 
τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τα 
μέλη της οικογένειάς τους και τις αρμόδιες 
προξενικές αρχές, και τους επιτρέπεται να 
δέχονται επισκέψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 σχετικά με την κράτηση και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28. Βλ. 
οδηγία 2013/33 άρθρο 10 παράγραφος 4· Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, Rec(2003)5, Αρχή 18· Έκθεση της CPT σχετικά με την επίσκεψη στις Κάτω 
Χώρες το 2011, 8, CPT/Inf(2012)21, παράγραφος 72.

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων. 
Παρέχονται επείγουσα υγειονομική 
περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική 
αγωγή.

3. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
περιπτώσεις ατόμων σε ευάλωτη 
κατάσταση. Παρέχονται επείγουσα 
υγειονομική περίθαλψη, η απαραίτητη 
θεραπευτική αγωγή και θεραπευτική 
αγωγή για ειδικές ιατρικές ανάγκες. Οι 
έγκυοι και οι θηλάζουσες μητέρες δεν 
κρατούνται αν η κράτηση ενδέχεται να 
βλάψει την υγεία τους ή την υγεία του 
παιδιού τους, ή του αγέννητου παιδιού 
τους στην περίπτωση εγκύων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 38 και στο άρθρο 14, που τονίζουν την ανάγκη τα εθνικά 
συστήματα διαχείρισης της επιστροφής να περιλαμβάνουν ειδικούς μηχανισμούς για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αδυναμιών των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
διαδικασία επιστροφής. Η εισηγήτρια προτείνει ορισμό των «ατόμων σε ευάλωτη κατάσταση» ο 
οποίος ευθυγραμμίζεται με τον ορισμό που παρέχεται στο θεματικό έγγραφο του ΔΟΜ για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των μεταναστών 
και των ειδικών αναγκών των μεταναστών σε ευάλωτες καταστάσεις, το οποίο συντάχθηκε ως 
συμβολή στην προπαρασκευαστική διαδικασία του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση. Το έγγραφο εισάγει έναν ορισμό της τρωτότητας που δεν εξετάζει πλέον τις 
κατηγορίες ατόμων, αλλά πληθώρα παραγόντων (σε επίπεδο ατόμου, κοινότητας, νοικοκυριού, 
διάρθρωσης, καθώς και περίστασης) που μπορούν να επηρεάσουν την τρωτότητα ενός ατόμου. 
Ο ορισμός αυτός απαιτεί ενδελεχή, ατομική αξιολόγηση των παραγόντων που αφενός 
επιτείνουν την τρωτότητα και αφετέρου συμβάλλουν στην προστασία. Με άλλα λόγια, η 
αλληλεπίδραση παραγόντων σε επίπεδο ατόμου, νοικοκυριού, κοινότητας και διάρθρωσης, 
καθώς και τυχόν περιστασιακών παραγόντων, επιτείνει ή μειώνει την τρωτότητα ατόμων, 
νοικοκυριών, κοινοτήτων και ομάδων στη βία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση και στις 
παραβιάσεις δικαιωμάτων. Βλ. επίσης: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR), Κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τα κριτήρια και τα πρότυπα που 
εφαρμόζονται όσον αφορά την κράτηση των αιτούντων άσυλο, και εναλλακτικές λύσεις αντί της 
κράτησης, Κατευθυντήρια γραμμή 9.3, παράγραφος 58.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και όργανα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο 
βαθμό που χρησιμοποιούνται για την 
κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις 
αυτές μπορούν να υπόκεινται σε 
αδειοδότηση.

4. Οι διοικητικές αρχές επιτρέπουν 
στους κρατούμενους να διατηρούν 
ελεύθερες και συνεχείς επαφές με τον έξω 
κόσμο. Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, 
διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και όργανα έχουν τη δυνατότητα να 
επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο 
βαθμό που χρησιμοποιούνται για την 
κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα 
με το παρόν κεφάλαιο. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται αδειοδοτημένα όργανα 
που είναι αρμόδια για τον εντοπισμό 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, θυμάτων 
βασανιστηρίων ή άλλης απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. 
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Οι επισκέψεις αυτές μπορούν να 
υπόκεινται σε αδειοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 σχετικά με την κράτηση και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28. Βλ. 
Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης Rec(2003)5, Αρχή 18.

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων 
χωρών λαμβάνουν συστηματικά 
πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο 
κανονισμός που εφαρμόζεται στην 
εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία περί του 
δικαιώματός τους, κατά το εθνικό δίκαιο, 
να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις 
και τα όργανα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

5. Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων 
χωρών λαμβάνουν συστηματικά 
πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο 
κανονισμός που εφαρμόζεται στην 
εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία περί του 
δικαιώματός τους, κατά το εθνικό δίκαιο, 
να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις 
και τα όργανα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4. Οι κρατούμενοι έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελίες σε 
αρμόδια και ανεξάρτητη αρχή για 
οποιοδήποτε θέμα αφορά τις συνθήκες 
της κράτησής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στο άρθρο 18 σχετικά με την κράτηση και στις αιτιολογικές σκέψεις 27 και 28. Βλ. 
Κατευθυντήριες γραμμές της UNHCR, Κατευθυντήρια γραμμή 8, παράγραφος 48 (xv)· Είκοσι 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγκαστική επιστροφή, Κατευθυντήρια γραμμή 10.6· 
ψήφισμα της ΚΣΣΕ 1707(2010), σημείο 9.2.14· Δέσμη αρχών του ΟΗΕ για την προστασία 
όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης, Αρχή 33· 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, άρθρο 10.
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Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών Απαγόρευση κράτησης ανηλίκων και 
οικογενειών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το 
βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι 
οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο 
ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

1. Οι ανήλικοι και οι οικογένειες με 
ανηλίκους δεν κρατούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40 και στο άρθρο 18. Η κράτηση ανηλίκων δεν 
είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να 
προστατεύονται οι ανήλικοι. Η εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» 
συνεπάγεται επιπλέον ότι οι γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys 
Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.
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Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις οικογένειες που κρατούνται 
εν αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται 
χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει 
επαρκής ιδιωτική ζωή.

2. Εν αναμονή απομάκρυνσης, στους 
ασυνόδευτους ανηλίκους και στους 
ανηλίκους που έχουν χωριστεί από την 
οικογένειά τους και στους ανηλίκους που 
συνοδεύονται από την οικογένειά τους 
παρέχονται κατάλληλες εναλλακτικές 
λύσεις αντί της κράτησης. Οι ανήλικοι 
δεν χωρίζονται από τους γονείς τους κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, μέσω της 
κράτησης ή της απομάκρυνσης ενός 
γονέα. Οι οικογένειες παραμένουν 
ενωμένες, εκτός εάν απειλείται η 
ασφάλεια του παιδιού. Η διατήρηση 
ενωμένων των οικογενειών περιλαμβάνει 
την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων αντί 
της κράτησης για ολόκληρη την 
οικογένεια, και την προστασία των 
γονέων από την απομάκρυνση ενόσω η 
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, εφαρμόζονται κατάλληλες 
ρυθμίσεις για τη φροντίδα και τη 
στέγαση, οι οποίες επιτρέπουν στα παιδιά 
και τις οικογένειες να ζουν μαζί στο 
πλαίσιο κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40 και στο άρθρο 18. Η κράτηση ανηλίκων δεν 
είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να 
προστατεύονται οι ανήλικοι. Η εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» 
συνεπάγεται επιπλέον ότι οι γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys 
Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.
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Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη 
δυνατότητα να ασχολούνται με 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως 
δραστηριότητες παιχνιδιού και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
αρμόζουν στην ηλικία τους, και, ανάλογα 
με τη διάρκεια της παραμονής τους, 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το 
βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους 
παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε 
ιδρύματα τα οποία διαθέτουν προσωπικό 
και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
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τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το 
βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμφέρον του παιδιού 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την 
κράτηση ανηλίκων εν αναμονή 
απομάκρυνσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία, δεδομένου ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 
τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 28 και 40. Η κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το 
βέλτιστο συμφέρον τους, ακόμη και όταν υπάρχουν μονάδες για οικογένειες. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση της κράτησης παιδιών, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι. Η 
εφαρμογή της έννοιας του «βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού» συνεπάγεται επιπλέον ότι οι 
γονείς ή οι νόμιμοι ή εθιμικοί βασικοί φροντιστές επίσης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 
κρατούνται. Βλ. λ.χ. ΕΔΔΑ - Abdullahi Elmi και Aweys Abubakar κατά Μάλτας, προσφυγή 
αριθ. 25794/13 και 28151/13, 22 Φεβρουαρίου 2017.

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν είναι σαφές ποια θα είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το 
Νέο Σύμφωνο και με τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου όσον αφορά τις δικονομικές 
εγγυήσεις, είναι αδύνατο να αξιολογηθούν πλήρως οι επιπτώσεις σε επίπεδο θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που θα έχει η προτεινόμενη διαδικασία επιστροφής στα σύνορα για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών. Η συγχώνευση των δύο καθεστώτων οδηγεί 
σε υπερβολικές περιόδους κράτησης και μειώνει σημαντικά τις δικονομικές εγγυήσεις 
υπονομεύοντας την αποτελεσματική πρόσβαση σε πραγματική προσφυγή. Η εισηγήτρια θεωρεί 
ότι η προτεινόμενη μέγιστη προθεσμία των 48 ωρών για την άσκηση προσφυγής είναι 
απαράδεκτη, δεδομένης της επισφαλούς κατάστασης των υπηκόων τρίτων χωρών που 
υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής σε διαδικασίες στα σύνορα και τελούν υπό κράτηση. Σε 
αυτά τα σημεία, η πρόσβαση σε νομική συνδρομή και ερμηνεία —βασικά στοιχεία μιας 
πραγματικής προσφυγής— είναι συχνά περιορισμένη, ενώ η πρόσβαση αυτή είναι απαραίτητη 
υπό το φως της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου. Οι δυσμενείς 
επιπτώσεις στη δικαστική προστασία του υπηκόου τρίτης χώρας οξύνονται περαιτέρω με την 
προτεινόμενη έκδοση αποφάσεων επιστροφής μέσω τυποποιημένου εντύπου. Επιπλέον, οι 
πρόσθετες προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν είναι 
συμβατές με το άρθρο 47 του Χάρτη της ΕΕ και τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ. Η 
εισηγήτρια είναι αντίθετη στην προτεινόμενη παράταση της μέγιστης διάρκειας κράτησης σε 22 
μήνες σύμφωνα με την οδηγία για τους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η αίτηση ασύλου 
έχει απορριφθεί στα σύνορα και υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής στα σύνορα. Δεν έχει 
αποδειχθεί ότι αυτή η μακρά περίοδος κράτησης είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επιστροφή ή ότι συμβάλλει στην αποτελεσματική επιστροφή. Αντιθέτως, από 
την έρευνα σχετικά με τις πρακτικές κράτησης προκύπτει ότι οι πιθανότητες αποτελεσματικής 
επιστροφής μειώνονται σημαντικά μετά από 30 ή 60 ημέρες κράτησης, λόγω, μεταξύ άλλων, της 
έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους των αρχών της χώρας επιστροφής.

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 6 έως 10, τα 
άρθρα 13 και 14 παράγραφος 3, το άρθρο 
16, το άρθρο 18 και το άρθρο 22 έως τις 
[έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξη 
ισχύος] και με το άρθρο 14 παράγραφοι 1 
και 2 έως []ένα έτος μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 2 έως 4, τα 
άρθρα 7 έως 13, το άρθρο 14 παράγραφος 
3, τα άρθρα 15 και 16 και τα άρθρα 18 
έως 20 έως τις [έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος] και με το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 έως [ένα έτος 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος]. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει τη συνοχή με τις άλλες τροπολογίες που κατέθεσε η 
εισηγήτρια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 2008/115/ΕΚ (οδηγία του 2008 για την επιστροφή) προβλέπει κοινά πρότυπα και 
διαδικασίες για την επιστροφή παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, με σκοπό 
την προώθηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της του 2014 σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας του 2008 για την επιστροφή, τόνισε ότι η οδηγία επηρέασε θετικά την κατάσταση 
όσον αφορά την οικειοθελή αναχώρηση και την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
αναγκαστικής επιστροφής, και συνέβαλε στην επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης όσον αφορά 
τις πρακτικές κράτησης, συμπεριλαμβανομένων της συνολικής μείωσης των περιόδων 
προαναχωρησιακής κράτησης και της ευρύτερης εφαρμογής εναλλακτικών λύσεων αντί της 
κράτησης σε ολόκληρη την ΕΕ.  Επιπλέον, η οδηγία συνέβαλε στην ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου μέσω των δικονομικών εγγυήσεων και μείωσε τις δυνατότητες των κρατών μελών να 
ποινικοποιούν την απλή παράτυπη παραμονή. Η Επιτροπή επισήμανε ότι «οι βασικοί λόγοι 
της μη επιστροφής σχετίζονται με πρακτικά προβλήματα κατά τον εντοπισμό των 
επαναπατριζόμενων και κατά την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων από τις αρχές 
τρίτων χωρών». Τα συμπεράσματα αυτά αποτέλεσαν το έρεισμα για την αρχική απόφαση της 
Επιτροπής να μην υποβάλει πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας για την επιστροφή, αλλά να 
εντείνει τις προσπάθειές της για συνεργασία με τις χώρες καταγωγής σε ό,τι αφορά την 
επανεισδοχή των πολιτών τους.
 
Το 2017, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
επιστροφών κατά την εφαρμογή της οδηγίας και αναθεώρησε το «Εγχειρίδιο για την 
επιστροφή». Στη σύσταση καλούνται τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τις προσεγγίσεις τους, 
μεταξύ άλλων με την αύξηση της κράτησης και τη μείωση των εγγυήσεων. Αξιολόγηση του 
τρόπου με τον οποίο αυτές οι πρόσφατες συστάσεις επηρέασαν το ποσοστό επιστροφής ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των επιστρεφόντων δεν έχει εκδοθεί. Ούτε έχει διενεργηθεί εκτίμηση 
επιπτώσεων για να εξεταστεί το κατά πόσον απαιτείται η λήψη πρόσθετων νομοθετικών 
μέτρων από την ΕΕ στον τομέα της επιστροφής, παρά τη δέσμευση της Επιτροπής, στο 
πλαίσιο της σύστασης που εξέδωσε το 2014, να υποβάλει νομοθετικές τροποποιήσεις στην 
οδηγία του 2008 για την επιστροφή μόνο μετά από ενδελεχή αξιολόγηση της εφαρμογής της.

Οι λιγοστές διαθέσιμες πληροφορίες —λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η τελευταία έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας του 2008 για την επιστροφή 
χρονολογείται από το 2014, παρά την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στη συνέχεια ανά 
τριετία— εμποδίζουν την κατανόηση των πραγματικών αποτελεσμάτων της οδηγίας του 2008 
για την επιστροφή. Για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια στηρίχθηκε επίσης στην ακαδημαϊκή 
έρευνα, η οποία κυρίως καταδεικνύει ότι η οικειοθελής επιστροφή είναι περισσότερο βιώσιμη 
σε σύγκριση με την αναγκαστική επιστροφή, και ότι οι περίοδοι κράτησης που υπερβαίνουν 
τους τρεις μήνες δεν έχουν προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των επιστροφών. Στο Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την επιστροφή, του 
2015, η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η αναγκαστική επιστροφή έχει 
μεγαλύτερο κόστος για τα κράτη μέλη και είναι λιγότερο βιώσιμη, διότι όσοι επιστρέφονται 
χωρίς να λαμβάνουν στήριξη για την ένταξή τους είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν και 
πάλι τις χώρες καταγωγής τους και να επιστρέψουν στην ΕΕ. Τα πορίσματα αυτά έρχονται σε 
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αντίθεση με ορισμένες από τις πολιτικές επιλογές που έγιναν στο πλαίσιο της πρότασης 
αναδιατύπωσης της οδηγίας για την επιστροφή. Η απουσία εκτίμησης επιπτώσεων και το 
γεγονός ότι, στην Αιτιολογική Έκθεση της πρότασης αναδιατύπωσης της οδηγίας για την 
επιστροφή, δεν γίνεται καμία αναφορά στην έκθεση εφαρμογής που είχε εκδώσει η Επιτροπή 
το 2014, δεν συμβάλλουν στην κατανόηση της αλλαγής του σκεπτικού της. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η πρώην εισηγήτρια ζήτησε τη διενέργεια υποκατάστατης 
εκτίμησης επιπτώσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί 
τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Ζήτησε επίσης τις γνώμες του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Επιπλέον, η νυν 
εισηγήτρια εκπονεί έκθεση εφαρμογής της οδηγίας του 2008 για την επιστροφή, στο πλαίσιο 
της οποίας η EPRS θα εκπονήσει επίσης ερευνητική μελέτη στην οποία θα στηριχθούν οι 
συστάσεις της έκθεσης εφαρμογής. Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στη διεξαγωγή 
μιας πιο εμπεριστατωμένης νομοθετικής διαπραγμάτευσης. 

Το 2016, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής 
σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη 
Μετανάστευση. Μολονότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες είναι 
ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των 
επιστροφών, υποστηρίζει ότι η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκη να βασίζεται σε 
επίσημες συμφωνίες επανεισδοχής. Από τότε που εκδόθηκε η ανακοίνωση αυτή έχουν 
συναφθεί διάφορες άτυπες συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως με την Γκάμπια, το 
Μπαγκλαντές, την Τουρκία, την Αιθιοπία, το Αφγανιστάν, τη Γουινέα και την Ακτή 
Ελεφαντοστού. 

Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι εν λόγω άτυπες συμφωνίες 
συνάπτονται πλήρη απουσία του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου και δημοκρατικής και 
δικαστικής εποπτείας που θα δικαιολογούσε η σύναψη επίσημων συμφωνιών επανεισδοχής, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. Οι επίσημες συμφωνίες που καθιστούν δυνατό τον κατάλληλο 
δημοκρατικό έλεγχο θα εξασφάλιζαν κατάλληλη παρακολούθηση μέσω της θέσπισης νομικά 
δεσμευτικών πλαισίων συνεργασίας, τα οποία μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των 
δικαστηρίων. Συνεπώς, η εισηγήτρια θεωρεί ότι τα προνόμια του Κοινοβουλίου τίθενται υπό 
αμφισβήτηση με τη σύναψη άτυπων διευθετήσεων για την επανεισδοχή αντί για την 
εφαρμογή επίσημης διαδικασίας. 

Η διασφάλιση αξιοπρεπών, ανθρώπινων, δίκαιων και αποτελεσματικών διαδικασιών 
επιστροφής, με παράλληλη εφαρμογή των προτύπων για τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στην οδηγία του 2008 για την επιστροφή, εξακολουθεί να παρουσιάζει 
προκλήσεις. Με δεδομένο αυτό, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι μια ολοκληρωμένη 
μεταρρύθμιση του κεκτημένου στον τομέα της επιστροφής θα πρέπει να επιδιώκει ως στόχο 
την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μόνο εάν είναι δυνατό, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί 
ότι τα μέτρα που λαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση συνοδεύονται από 
αδιαμφισβήτητες και εκτελεστές διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προτεραιότητες:

1. Προτεραιότητα στην οικειοθελή αναχώρηση και στην οικειοθελή επιστροφή
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Η οικειοθελής επιστροφή αποτελεί βασικό πυλώνα μιας δίκαιης και αξιοπρεπούς πολιτικής 
επιστροφής και προτιμώμενη επιλογή για την επιστροφή των μεταναστών με ανθρώπινο και 
ασφαλή τρόπο. Η εισηγήτρια τονίζει επίσης ότι οι τρίτες χώρες έχουν την τάση να μη 
συνεργάζονται για την αναγκαστική επιστροφή των πολιτών τους. Κατά κανόνα, παρέχεται 
στους υπηκόους τρίτων χωρών προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης 30 ημερών για να τους 
επιτραπεί να συμμορφωθούν με απόφαση επιστροφής. Η οικειοθελής επιστροφή θα πρέπει να 
επιτρέπεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και οι απαγορεύσεις εισόδου δεν 
μπορούν να εφαρμόζονται όταν ένα πρόσωπο έχει εγκαταλείψει οικειοθελώς το έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Ενίσχυση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
επιστροφής
 
Η εισηγήτρια τονίζει ότι η παροχή πληροφοριών και η σαφήνεια σχετικά με τις διαδικασίες 
επιστροφής είναι ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις 
επιστροφής και τη συνεργασία μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών και των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την επιστροφή. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλληλα 
προγράμματα διαχείρισης της επιστροφής, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
εξατομικευμένη διαχείριση περιστατικού, ώστε να εξασφαλίζονται βιώσιμες λύσεις για τους 
επιστρέφοντες. Αυτό προϋποθέτει κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο κοινότητας 
και μια προσέγγιση που άπτεται της κοινωνικής εργασίας, ενδυνάμωση και οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης στους μετανάστες ώστε να καταβάλουν προσπάθειες για την επίλυση της 
υπόθεσής τους· έτσι επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα τόσο για τις κυβερνήσεις όσο 
και για τους εμπλεκόμενους μετανάστες. Τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν μέτρα και μηχανισμούς επανένταξης που θα διασφαλίζουν κινητή δικαιοσύνη 
και πρόσβαση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ή εργασιακής εκμετάλλευσης στη 
δικαιοσύνη και την έννομη προστασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιστροφής και 
μετά την επιστροφή τους σε τρίτη χώρα. 

3. Αυξημένες διασφαλίσεις για τα άτομα που αντιμετωπίζουν διαδικασίες επιστροφής 

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση βιώσιμης 
επιστροφής. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η πρόσβαση σε νομική αρωγή και διερμηνεία 
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης πολιτικής επιστροφής και 
ότι η προσφυγή κατά απόφασης επιστροφής πρέπει να έχει πάντοτε ανασταλτικό αποτέλεσμα, 
διαφορετικά ο αιτών δεν διαθέτει αποτελεσματικό ένδικο μέσο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η στέρηση της ελευθερίας θα πρέπει να αποτελεί μέτρο 
έσχατης ανάγκης και τα κράτη θα πρέπει πάντα να εξετάζουν πρώτα τη δυνατότητα χρήσης 
λιγότερο περιοριστικών επιλογών και να αναπτύσσουν εναλλακτικές λύσεις αντί της 
κράτησης. Η εισηγήτρια σημειώνει επίσης ότι από τα διαθέσιμα δεδομένα δεν προκύπτει ότι 
οι μακρές περίοδοι κράτησης εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των επιστροφών, καθώς 
δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της μέγιστης περιόδου κράτησης που 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο και της αποτελεσματικότητας των επιστροφών από τα 
επιμέρους κράτη μέλη. Η έκθεση εισάγει έναν ορισμό της τρωτότητας που δεν εξετάζει τις 
κατηγορίες ατόμων, αλλά πληθώρα παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την τρωτότητα 
ενός ατόμου. Ο ορισμός αυτός απαιτεί ενδελεχή, ατομική αξιολόγηση των παραγόντων που 
αφενός επιτείνουν την τρωτότητα και αφετέρου συμβάλλουν στην προστασία. Τέλος, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση των επιχειρήσεων αναγκαστικής 
επιστροφής, και η εισηγήτρια προτείνει να μπορούν τα κράτη μέλη να βασίζονται στην 
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εφεδρεία παρατηρητών αναγκαστικής επιστροφής που θα δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

4. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα

Η εισηγήτρια εισάγει σαφέστερες διασφαλίσεις για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν διαδικασίες 
επιστροφής και τονίζει ότι τα πρότυπα για τα δικαιώματα των παιδιών ισχύουν και στις δύο 
περιπτώσεις, είτε πρόκειται για ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά που έχουν χωριστεί από την 
οικογένειά τους είτε για παιδιά με οικογένεια. Κάθε απόφασης θα πρέπει να προηγείται 
αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, το οποίο θα πρέπει πάντοτε να αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τα παιδιά. Δεδομένου ότι η 
κράτηση ανηλίκων δεν είναι ποτέ προς το βέλτιστο συμφέρον τους, η κράτηση παιδιών που 
είναι μετανάστες δεν μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η εισηγήτρια εισάγει την απαγόρευση της κράτησης ανηλίκων και τονίζει ότι η 
οικογενειακή ενότητα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ως δικαιολογία για την κράτηση 
ασυνόδευτων ανηλίκων. 

5. Βελτιωμένα πρότυπα για τις συνθήκες και τις περιστάσεις κράτησης μεταναστών

Η εισηγήτρια συμπλήρωσε τους κανόνες για τις συνθήκες της κράτησης μεταναστών με 
πρότυπα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη των βασανιστηρίων και με συναφή πρότυπα του ΟΗΕ. Όσο πιο ευρείες είναι οι 
δυνατότητες για την κράτηση μεταναστών τόσο μεγαλύτερη εναρμόνιση των προτύπων 
αυτών απαιτείται. Έτσι θα ενισχυθεί επίσης η αναγκαία αμοιβαία εμπιστοσύνη στο πλαίσιο 
των μεταφορών και της επανεισδοχής, εντός της ΕΕ, των υπηκόων τρίτων χωρών που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 

6. Διασφάλιση της συνοχής, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας της πολιτικής

Δεδομένου ότι δεν είναι σαφές πώς θα είναι το Νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη 
Μετανάστευση, και ειδικότερα η νέα πρόταση σχετικά με τον κανονισμό για τις διαδικασίες 
ασύλου (καθώς επίσης ποια θα είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
πρόταση), ιδίως σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις και τη διαδικασία στα σύνορα, η 
εισηγήτρια θεωρεί πρόωρο να αξιολογηθούν πλήρως οι επιπτώσεις που θα έχει στα 
θεμελιώδη δικαιώματα η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής στα 
σύνορα. Υπό το φως των ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις σημαντικά μειωμένες 
δικονομικές εγγυήσεις που υπονομεύουν την ουσιαστική πρόσβαση σε αποτελεσματικά 
ένδικα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής στα σύνορα που προτείνει η Επιτροπή, 
η εισηγήτρια προτείνει τη διαγραφή του άρθρου 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2019)7360

Κύριο Claude MORAES
Πρόεδρο, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ASP 13G205 
Βρυξέλλες

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 
επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών 
(αναδιατύπωση)
COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD)

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με 
το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής: 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει 
επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει 
σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και 
ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον 
κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή 
οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι 
αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών 
του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση 
αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων 
των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση 
των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2019, 
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με 22 ψήφους υπέρ, 0 κατά και καμία αποχή1, συνιστά στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει 
στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας 

1 Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Κώστας 
Χρυσόγονος, 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (αναδιατύπωση)
COM(2018)634 of 12.9.2018 – 2018/0329(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για την πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και, 
κυρίως, το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας που αποτελείται από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 15 Νοεμβρίου 2018 προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την 
προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εξέτασε την πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της 
οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και κατέληξε με κοινή συμφωνία στα εξής:

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία 
χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:
- στο άρθρο 8 παράγραφος 6, ολόκληρο το κείμενο του δεύτερου εδαφίου·
- στο άρθρο 18, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, η διαγραφή της λέξης «απλώς»·
2. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο του αγγλικού κειμένου, η λέξη «exceptions», η 
οποία επί του παρόντος περιέχεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 
2008/115/ΕΚ, θα πρέπει να επανεισαχθεί αντί της λέξης «exception».

Επομένως, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πλην εκείνων που 

1 Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία 
αποτελεί την πρωτότυπη γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.
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προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συμπέρανε, επίσης, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης, σε συνδυασμό με τις 
ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, ότι η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση 
του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.
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