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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih 
v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav 
(prenovitev)
(COM(2018)0634 – C9-0407/2018 – 2018/0329(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0634),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 79(2)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0407/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. januarja 
20191,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov2,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 22. februarja 2019, naslovljenega 
na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 
104(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju členov 110 in 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (A9-0000/2020),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih 
določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

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

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

1 UL C 159, 10.5.2019, str. 53.
2 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

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

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

Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev v

Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev v

Salzburgu 19. in 20. septembra 2018 Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Or. en

Obrazložitev

Gre za horizontalni predlog spremembe, povezan s predlogi sprememb uvodnih izjav 6, 9, 10, 
22, 25, 32, 40 in 47 ter členov 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 in 22. Uporaba izraza „nezakonito“ 
za opis migrantov z neurejenim statusom je neprimerna in bi jo bilo treba odpraviti, saj jih 
stigmatizira tako, da jih povezuje s kriminalom. Zato je cilj horizontalnega predloga 
spremembe nadomestitev izraza „nezakonito“ z izrazom „nedovoljeno“ in temelji na 
priporočilih Odbora OZN za delavce migrante, natančneje na splošni pripombi št. 2 o 
pravicah delavcev migrantov z neurejenim statusom in njihovih družinskih članov. Glej 
CMW/C/GC/2, 28. avgust 2013, odstavek 4.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Učinkovita in pravična politika (2) Dostojanstvena, humana, pravična 
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vračanja je bistven del pristopa Unije za 
boljše upravljanje migracij v vseh 
pogledih, kot je razvidno iz evropske 
agende o migracijah iz maja 2015.

in učinkovita politika vračanja je bistven 
del pristopa Unije za boljše upravljanje 
migracij v vseh pogledih.

__________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

vračanja je treba določiti jasna, pregledna 
in poštena pravila , ki bodo odvračala od 
nedovoljenih migracij ter zagotavljala 
skladnost s skupnim evropskim azilnim 
sistemom in sistemom zakonitih migracij 
in prispevala k njuni celovitosti . Skupni 
standardi in varovalni ukrepi za vračanje 
bi morali temeljiti na dvajsetih smernicah 
o prisilnem vračanju, ki jih je 4. 
maja 2005 sprejel odbor ministrov Sveta 
Evrope.

Or. en

Obrazložitev

Dvajset smernic o prisilnem vračanju, ki jih je sprejel Svet Evrope, je ključna referenčna 
točka za razlago in uporabo direktive o vračanju, skladno s temeljnimi pravicami. 
Poročevalka poudarja, da je treba ta dokument obravnavati kot podlago za razlago te 
direktive na podlagi temeljnih pravic.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Priznava se, da države članice 
lahko zakonito vrnejo nedovoljeno 
prebivajoče državljane tretjih držav, če 
obstajajo pravični in učinkoviti azilni 
sistemi, ki v celoti upoštevajo pravila 
Unije o azilu, vključno s pravili, ki 
zagotavljajo, da imajo ti državljani med 
pridržanjem dostop do azila, predpise 
Unije o zakonitih migracijah, Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, 
mednarodno pravo o človekovih pravicah 
in veljavne mednarodne standarde na 
področju migracij in varstva delavcev 
migrantov .

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogom spremembe k 
uvodni izjavi 4, ki določa, da bi morala evropska politika vračanja temeljiti na mednarodnem 
pravu, vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito beguncev, varstvo otrokovih pravic, 
zaščito oseb brez državljanstva in človekove pravice, kar zajema uporabo mednarodnih 
standardov o migracijah in varstvu delavcev migrantov.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Direktivo Sveta 
2005/85/ES12 državljana tretje države, ki 
je v državi članici zaprosil za azil, ne bi 

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

smeli obravnavati kot nedovoljeno 
prebivajočega na ozemlju te države 
članice, dokler ne začne veljati odločba o 
zavrnitvi prošnje ali odločba o prenehanju 
pravice te osebe do statusa prosilca za azil. 
V skladu z Direktivo Sveta 2004/81/ES12a 
se za državljana tretje države, ki je ali je 
bil žrtev kaznivih dejanj v zvezi s trgovino 
z ljudmi, ne bi smelo šteti, da nedovoljeno 
prebiva na ozemlju te države članice, 
dokler pristojni organ ne sprejme 
dokončne odločitve, da se ne izda 
dovoljenje za prebivanje.

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

12 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. 
decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem 
statusa begunca v državah članicah (UL 
L 326, 13.12.2005, str. 13).
12a Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. 
aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, 
izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so 
žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so 
bili predmet dejanj omogočanja 
nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi (UL L 261, 6.8.2004, 
str. 19).

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

učinkovitejših pravil za prostovoljni odhod 
bi bilo treba sprejeti določbe na ravni 
Unije, s katerimi bi povečali spodbude za 
prostovoljni odhod. Poleg tega bi morala 
ta direktiva države članice obvezati, da v 
skladu s smernicami, ki naj bi jih določila 
Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice, v svojem nacionalnem pravu 
določijo izčrpen seznam posebnih in 
objektivnih meril, na podlagi katerih je 
mogoče sklepati, da obstaja nevarnost 
pobega. Oceno nevarnosti pobega bi 
moral izvesti sodni ali upravni organ po 
preučitvi posebnih okoliščin posameznega 
državljana tretje države v skladu z 
načeloma nujnosti in sorazmernosti.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da je treba o nevarnosti pobega presojati za vsak primer posebej 
glede na posameznikove in/ali družinske razmere, zlasti ker ima taka ugotovitev hude 
posledice, med drugim pridržanje.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Da bi se zagotovila ravnanje v 
skladu z odločbami o vrnitvi in 
sodelovanje v dobri veri med pristojnimi 
organi držav članic in državljani tretjih 
držav ter okrepila učinkovitost postopka 
vračanja, bi bilo treba sprejeti ukrepe za 
izboljšanje sodelovanja državljanov tretjih 
držav z organi med celotnim postopkom 
vračanja, tudi tako, da se od njih zahteva, 
da ostanejo prisotni in na voljo med 
celotnim postopkom. Hkrati je treba 
zagotoviti, da se državljanom tretjih držav 
zagotovijo vse ustrezne informacije o 
postopku vračanja v jeziku, ki ga 
razumejo, da lahko v tem postopku 
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finančne in druge materialne pomoči 
oziroma stvarne pomoči.

sodelujejo. Zlasti bi morala za države 
članice veljati obveznost, da državljanom 
tretjih držav zagotavljajo pravočasne in 
ustrezne informacije o postopku vračanja, 
tudi v zvezi z različnimi fazami postopka 
vračanja, odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod, ugotovitvijo, da je 
oseba pobegnila, in posledicami pobega, 
možnostjo pridržanja, razpoložljivimi 
pravnimi sredstvi, možnostjo uporabe 
prepovedi vstopa ter dostopom do 
programov za zagotavljanje pravne, 
logistične, finančne in druge materialne 
pomoči oziroma stvarne pomoči.

Or. en

Obrazložitev

Dostop do pravočasnih, nepristranskih in zanesljivih informacij migrantom omogoča 
sprejetje informirane odločitve in spodbuja njihovo pripravljenost za vrnitev in odgovornost 
za postopek vračanja, s čimer se povečujejo možnosti za trajnostno ponovno vključevanje. Da 
bi zagotovili ravnanje v skladu z odločbami o vrnitvi in sodelovanje v dobri veri med 
pristojnimi organi držav članic in državljani tretjih držav, je treba vzpostaviti jasne postopke 
vračanja ter državljanom tretjih držav zagotavljati pravočasne in ustrezne informacije pred in 
med postopkom vračanja.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Če ni razlogov, zaradi katerih bi 
lahko verjeli, da bi bil namen postopka 
vračanja z odobritvijo obdobja za 
prostovoljni odhod ogrožen, bi morala 
imeti prostovoljna vrnitev prednost pred 
prisilno vrnitvijo, omogočiti pa bi bilo 
treba tudi ustrezno obdobje za prostovoljni 
odhod , in sicer do trideset dni, odvisno 
zlasti od možnosti vrnitve . Obdobje za 
prostovoljni odhod se ne bi smelo odobriti, 
če je bilo z oceno ugotovljeno, da v zvezi z 
državljani tretjih držav obstaja nevarnost 
pobega, so bile njihove prejšnje prošnje za 

(13) Prostovoljna vrnitev bi morala 
imeti prednost pred prisilno vrnitvijo, 
omogočiti pa bi bilo treba tudi obdobje za 
prostovoljni odhod, in sicer trideset dni. 
Države članice bi morale imeti možnost, 
da ne odobrijo obdobja za prostovoljni 
odhod, če je bilo z oceno ugotovljeno, da 
državljani tretjih držav v danem trenutku 
dejansko ogrožajo javno varnost ali 
nacionalno varnost. Kadar se zaradi 
posebnih okoliščin v posameznem primeru 
to izkaže za nujno, bi bilo treba omogočiti, 
da se obdobje za prostovoljni odhod 
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zakonito prebivanje zavrnjene kot lažne 
ali očitno neutemeljene ali pa ogrožajo 
javni red, javno varnost ali nacionalno 
varnost. Kadar se zaradi posebnih okoliščin 
v posameznem primeru to izkaže za nujno, 
bi bilo treba omogočiti, da se obdobje za 
prostovoljni odhod podaljša.

podaljša, med drugim tudi zato, da otroci 
lahko zaključijo šolsko leto.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 9 o 
prostovoljnem odhodu. V poročilu sta pojasnjena pojma prostovoljne vrnitve in 
prostovoljnega odhoda. Glej: Sodba Sodišča Evropske unije Zh. in O. (C-554/13)

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 14 
o upravljanju vračanja, v skladu s katerim morajo države članice vzpostaviti nacionalne 
programe za izboljšanje operacionalizacije v vseh fazah postopka vračanja. Poročevalka 
meni, da bi morali ti nacionalni programi vključevati ukrepe za ponovno vključevanje in 
mehanizme za zagotavljanje prenosljivosti pravnega varstva in dostopa do pravnega varstva 
in pravnih sredstev za žrtve kriminala ali izkoriščanja za delovno silo med celotnim 
postopkom vračanja, tudi po vrnitvi v tretjo državo.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V skladu z Direktivo 2009/52/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta1a bi 
morale države članice zagotoviti, da 
obstajajo učinkoviti mehanizmi, s katerimi 
lahko državljani tretjih držav vložijo 
pritožbe zoper svoje delodajalce. V skladu 
z Direktivo 2012/29/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta1b bi morale države 
članice zagotoviti, da vse žrtve kaznivih 
dejanj prejmejo ustrezne informacije, 
podporo in zaščito ter lahko sodelujejo v 
kazenskih postopkih. V ta namen bi bilo 
treba kot del nacionalnih programov 
vračanja vzpostaviti ustrezne mehanizme, 
ki bi zagotavljali prenosljivost pravnega 
varstva in mehanizme za dostop do 
pravnega varstva. Ti mehanizmi bi morali 
zagotavljati dostop do pravnega varstva za 
vprašanja v zvezi s kršitvami Direktive 
2009/52/ES ali Direktive 2012/29/EU med 
celotnim postopkom vračanja, vključno z 
ukrepi za zagotavljanje dostopa do 
pravnega varstva po vrnitvi v tretjo 
državo.
__________________
1a Direktiva 2009/52/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 
o minimalnih standardih glede sankcij in 
ukrepov zoper delodajalce nezakonito 
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prebivajočih državljanov tretjih držav 
(UL L 168, 30.6.2009, str. 24).
1b Direktiva 2012/29/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o določitvi minimalnih standardov 
na področju pravic, podpore in zaščite 
žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ 
(UL L 315, 14.11.2012, str. 57).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 14 
o upravljanju vračanja, v skladu s katerim morajo države članice vzpostaviti nacionalne 
programe za izboljšanje operacionalizacije v vseh fazah postopka vračanja. Poročevalka 
meni, da bi morali ti nacionalni programi zajemati ukrepe za ponovno vključevanje in 
mehanizme za zagotavljanje prenosljivosti pravnega varstva in dostopa do pravnega varstva 
in pravnih sredstev za žrtve kriminala ali izkoriščanja za delovno silo med celotnim 
postopkom vračanja, tudi po vrnitvi v tretjo državo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice bi morale 
zagotoviti, da se za osebe v postopku 
vračanja izvede ocena ranljivosti. 
Dejavniki, ki povečujejo tveganje 
ranljivosti, med drugim vključujejo 
individualne dejavnike, kot so starost, spol 
in spolna identiteta, položaj v družbi, 
prepričanja in odnosi, čustvene, 
psihološke in kognitivne značilnosti ter 
telesno in duševno dobro počutje; 
gospodinjski in družinski dejavniki; 
dejavniki skupnosti; strukturni in 
situacijski dejavniki.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 38 in členu 14, v skladu s katerimi morajo nacionalni sistemi za upravljanje vračanja 
vključevati posebne mehanizme za odkrivanje in obravnavanje morebitnih ranljivosti oseb v 
postopku vračanja. Glej tudi opredelitev izraza „osebe v ranljivem položaju“, ki jo 
poročevalka predlaga v členu 3(9) in se zgleduje po opredelitvi iz tematskega dokumenta 
Mednarodne organizacije za migracije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
migrantov ter posebnih potrebah migrantov v ranljivem položaju, ki je bil pripravljen kot 
prispevek k pripravljalnemu postopku za globalni dogovor o migracijah. Dokument uvaja 
opredelitev ranljivosti, ki se oddaljuje od kategorij oseb in se osredotoča na več dejavnikov 
(posamične, skupnostne, gospodinjske, strukturne in situacijske), ki lahko vplivajo na 
ranljivost oseb. Ta opredelitev zahteva temeljito posamično oceno dejavnikov, ki povečujejo 
ranljivost in prispevajo k zaščiti. Vzajemno delovanje dejavnikov na ravni posameznika, 
gospodinjstva, skupnosti in na strukturni ravni ter situacijskih dejavnikov povečuje ali 
zmanjšuje ranljivost posameznikov, gospodinjstev, skupnosti in skupin za nasilje, izkoriščanje, 
zlorabo in kršenje pravic.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Rok, ki ni daljši od pet dni, za pritožbo zoper odločbo o vrnitvi, ki je posledica odločitve o 
zavrnitvi prošnje za azil, bi bilo treba črtati. Tako kratka časovna omejitev ogroža 
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učinkovitost pritožbe v praksi. Sodišče Evropske unije je v zadevi Diouf razsodilo, da mora 
rok, ki je na voljo za vložitev pritožbe, v praksi zadostovati za pripravo in vložitev 
učinkovitega pravnega sredstva. Ocenilo je, da na splošno zadostuje rok, ki je daljši od 
petnajst dni, končno presojo učinkovitosti roka pa je prepustilo nacionalnemu sodišču.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da predlog za eno samo stopnjo sodnega pravnega varstva v vseh 
državah članicah presega sodno prakso Sodišča Evropske unije (zadeva C-180/17, X in Y) in 
bi nekaterim državam članicam preprečil uporabo višjih stopenj varstva v skladu z ustavo ter 
je nezdružljiv z načelom postopkovne avtonomije. Poročevalka meni, da prenovljena direktiva 
ne bi smela posegati v organizacijo naknadnih pritožb, saj je to še naprej v pristojnosti 
nacionalnih sodišč.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(18) Učinek odločbe o vrnitvi bi se 
moral samodejno odložiti do roka za 
vložitev pritožbe na prvi stopnji in, če je 
bila pritožba vložena v določenem roku, za 
čas obravnave pritožbe in dokler vlagatelj 
ni obveščen o odločbi o pritožbi. Pritožba 
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zoper odločbo o vrnitvi bi morala imeti 
samodejni suspenzivni učinek v primeru 
odprtih postopkov pred kazenskim 
sodiščem, da se zagotovi dostop do 
pravnega varstva za žrtve in osumljence.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da bi morala imeti pritožba zoper odločbo o vrnitvi vedno suspenzivni 
učinek, saj v nasprotnem primeru pritožnik ne bi imel na voljo učinkovitega pravnega 
sredstva. Poleg tega je dodaten postopek za obravnavanje vprašanja suspenzivnega učinka za 
pravosodne sisteme preobremenjujoč, saj je obvezen v vseh zadevah, v katerih se presoja 
tveganje vrnitve, tudi v okviru pritožbe.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zahteva, da se učinek odločbe o vrnitvi samodejno odloži za čas teka roka za vložitev pritožbe 
zoper tako odločitev na prvi stopnji in med obravnavo pritožbe, kadar obstaja tveganje za 
kršitev načela nevračanja, je dobrodošla, saj odraža sodno prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice in Sodišča Evropske unije. Vendar poročevalka predlaga, da se zahteva po 
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suspenzivnem učinku razširi na druge primere, če bi bile v nevarnosti temeljne pravice v 
primeru prisilnega vračanja, saj je to najboljše jamstvo, da se zagotovi spoštovanje pravice 
do učinkovitega pravnega sredstva v praksi, tudi kadar so ogrožene druge človekove pravice, 
kot so pravica do enotnosti družine, pravica do poštenega sojenja ali pravica do zaščite pred 
samovoljnim odvzemom prostosti po vrnitvi. Poročevalka poudarja, da bi v primerih 
naknadne odločbe o vrnitvi sodni organi morali imeti možnost, da izvršbo odločbe o vrnitvi v 
posameznih primerih odložijo, in sicer bodisi na zahtevo zadevnega državljana tretje države 
bodisi po uradni dolžnosti. Tak pristop ima tudi očitne prednosti z vidika pritožbenega 
postopka. Sistem, v katerem je treba zahtevati suspenzivni učinek v vseh primerih, ki niso 
primeri nevračanja, ustvarja dodatno breme za sodstvo, saj bo morda treba isti primer oceniti 
dvakrat, ko Sodišče oceni, da je odložilni učinek potreben do preučitve vsebinske pritožbe. 
Poročevalka v skladu z mnenjem Agencije za temeljne pravice o tej prenovitvi poudarja, da 
obseg pregleda v okviru pravnega reda EU na področju azila običajno ne zajema prepovedi 
vračanja kot absolutno nujne človekove pravice, ki presega okvir vprašanja beguncev, pa tudi 
drugih pravic, kot je pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ki v 
nekaterih okoliščinah prav tako pomeni oviro za odstranitev.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka močno nasprotuje predlogu, da bi odložilni učinek postal pogojen s predložitvijo 
novih elementov, ki znatno spreminjajo posebne okoliščine posameznega primera, saj se 
razlog za odložitev oceni že v okviru azilnega postopka in je tam predmet sodnega nadzora, 
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odločba o vrnitvi pa se sprejme po azilnem postopku. To je upravičeno ob predpostavki, da je 
bilo tveganje vračanja v takem primeru že ocenjeno v azilnem postopku. Vendar je to 
napačna domneva, saj je področje uporabe načela nevračanja v okviru direktive o vračanju 
širše od določb o nevračanju, določenih v pravnem redu s področja azila. Zato pomisleki 
glede nevračanja, ki so pomembni po pravnem redu v zvezi z vračanjem, morda niso bili 
ocenjeni v okviru azilnega postopka. Poleg tega, glede na absolutno naravo načela 
nevračanja, ki jo določajo med drugim člen 3 EKČP, člen 3 Konvencije proti mučenju in člen 
4 Listine EU in ga razlagata ESČP in Sodišče, pogojevanje odložilnega učinka z novimi 
okoliščinami pomeni dodajanje pogojev, kar v skladu z Listino EU in sodno prakso evropskih 
sodišč ni dovoljeno.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 40 o ukrepih, potrebnih za zagotavljanje učinkovitega izvajanja te direktive, k členu 7 o 
pravici državljanov tretjih držav do obveščenosti med postopki vračanja in k členu 14 o 
upravljanju vračanja. Poročevalka poudarja, da je dostop do pravne pomoči eden bistvenih 
elementov učinkovite in trajnostne politike vračanja.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Obravnavati bi bilo treba položaj 
državljanov tretjih držav, ki prebivajo 
nezakonito, ampak njihova odstranitev še 
ni mogoča. Osnovne pogoje za njihovo 

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

bivanje bi bilo treba določiti v skladu z 
nacionalno zakonodajo. Da bi lahko 
dokazale poseben položaj v primeru 
upravnih kontrol ali preverjanj, bi morale 
te osebe prejeti pisno potrdilo o svojem 
položaju. Države članice bi morale imeti 
veliko svobode pri odločanju glede oblike 
in obrazca pisnega potrdila, ki bi ga lahko 
vključile tudi v odločbe v zvezi z vrnitvijo, 
sprejete s skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 4, ki določa, da bi morala evropska politika vračanja temeljiti na mednarodnem pravu, 
vključno z obveznostmi, ki se nanašajo na zaščito beguncev, varstvo otrokovih pravic, zaščito 
oseb brez državljanstva in človekove pravice.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(23) Pri uporabi prisilnih ukrepov bi bilo 
treba izrecno upoštevati načeli 
sorazmernosti in učinkovitosti glede na 
uporabljene ukrepe in zastavljene cilje. 
Vzpostaviti bi bilo treba minimalne 
varovalne ukrepe za izvajanje prisilnega 
vračanja, ob upoštevanju Odločbe Sveta 
2004/573/ES13 in dvajsetih smernic o 
prisilnem vračanju, ki jih je 4. maja 2005 
sprejel odbor ministrov Sveta Evrope. 
Države članice bi morale imeti obveznost 
spremljati prisilno vračanje in morala bi 
jim biti omogočena uporaba različnih 
možnosti za spremljanje prisilnega 
vračanja, vključno z naborom nadzornikov 
prisilne vrnitve, ki ga vzpostavi evropska 
mejna in obalna straža v skladu z Uredbo 
(EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta 
in Sveta13a. 
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__________________ __________________
13 Odločba Sveta 2004/573/ES z dne 29. 
aprila 2004 o organizaciji skupnih letov 
zaradi odstranitve državljanov tretjih držav, 
ki so predmet posameznih odredb o 
odstranitvi, z ozemlja dveh ali več držav 
članic (UL L 261, 6.8.2004, str. 28).

13 Odločba Sveta 2004/573/ES z dne 29. 
aprila 2004 o organizaciji skupnih letov 
zaradi odstranitve državljanov tretjih držav, 
ki so predmet posameznih odredb o 
odstranitvi, z ozemlja dveh ali več držav 
članic (UL L 261, 6.8.2004, str. 28).
13a Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 
2019 o evropski mejni in obalni straži ter 
razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in 
(EU) 2016/1624 (UL L 295, 14.11.2019, 
str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 4 in 40 o potrebi po vzpostavitvi skupnih standardov na ravni EU za 
izvrševanje odločb o vrnitvi in zagotavljanje ustrezne podpore za izvajanje te direktive. 
Neločljivo je povezan tudi z izvrševanjem nove uredbe o evropski mejni in obalni straži, 
njegov cilj pa je zagotoviti, da imajo države članice obveznost spremljanja vseh operacij 
prisilnega vračanja in možnost, da se oprejo na nabor nadzornikov prisilne vrnitve, ki ga 
vzpostavi evropska mejna in obalna straža.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Pristojni organ lahko prepoved 
vstopa izda le, kadar je to upravičeno, po 
individualni oceni in z namenom uporabe 
načela sorazmernosti ter po izdaji odločbe 
o vrnitvi.



PR\1199634SL.docx 23/92 PE648.370v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je vsiljevanje prepovedi vstopa državljanom tretjih držav, ki 
prostovoljno zapuščajo ozemlje, kontraproduktivno in nezdružljivo s ciljem predloga, da se 
poveča učinkovitost vračanja. Komisija ni v zadostni meri dokazala odvračalnega učinka 
prepovedi vstopa. Prepoved vstopa pomembno vpliva na prihodnje možnosti za migracijo 
državljana tretje države in zmanjšuje možnost za pridobitev dovoljenj FRU, študentskih 
vizumov, začasnega dovoljenja za prebivanje, dovoljenj za delo itd. To bo odvračalo od 
prostovoljnega vračanja, saj bo izogib prepovedi vstopa pomemben dejavnik za tiste, ki bi 
razmišljali o prostovoljni vrnitvi.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) Odvzem prostosti osebi bi se moral 
uporabiti kot zadnja možnost. Uporaba 
pridržanja z namenom odstranitve bi 
morala biti omejena in bi morala v zvezi z 
uporabljenimi ukrepi in zastavljenimi cilji 
upoštevati načeli nujnosti in 
sorazmernosti. Pridržanje je upravičeno 
samo z namenom priprave vrnitve ali 
izvedbe postopka odstranitve in če uporaba 
milejših prisilnih ukrepov ni zadostna. 
Države članice morajo zagotoviti, da 
imajo prednost alternative pridržanju, 
zlasti modeli, ki ne vključujejo odvzema 
prostosti in temeljijo na sodelovanju v 
skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 18 
o pridržanju ter k uvodni izjavi 28. Poročevalka v skladu s pravom o človekovih pravicah 
poudarja, da bi se moral odvzem prostosti uporabiti kot zadnja možnost. Države bi morale 
vedno najprej preučiti možnost uporabe manj omejevalnih možnosti in oblikovati alternative 
pridržanju, kot so sistemi vodenja primerov, odprti sprejemni centri, centri za posebno 
podporo ranljivim migrantom in alternative na podlagi skupnosti. Vse več mednarodnih 
raziskav, primerov dobre prakse in dokazov kaže, da so najučinkovitejše alternative 
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pridržanju tiste, pri katerih so migranti vključeni v migracijske postopke, zlasti prek 
prilagojenega upravljanja primerov. To vključuje pristop, ki temelji na socialnem delu, večji 
odgovornosti migrantov in krepitvi njihovega zaupanja, da bi si prizadevali za rešitev 
njihovega primera, s čimer bi dosegli boljše rezultate za vpletene vlade in migrante. Svetovne 
primerjalne raziskave so na podlagi 250 primerov alternativ pridržanju v 60 državah 
pokazale, da te alternative dosegajo zelo visoko stopnjo izpolnjevanja, in sicer med 70 % in 
99 %, ter višjo stopnjo rešenih primerov in prostovoljnih vrnitev le za majhen del stroškov 
pridržanja (manj kot 20 %). Delujejo zato, ker je pri ljudeh, ki imajo občutek, da so vključeni 
v pravičen in učinkovit postopek, in imajo možnost preučiti vse migracijske izide, bolj 
verjetno, da bodo sodelovali in izpolnili zahteve glede priseljevanja, vključno z negativno 
odločitvijo o svojem statusu. Na drugi strani pa lahko pristopi, ki temeljijo na prisili in 
pridržanju, migrante spodbujajo k temu, da se uprejo domnevni nepravičnosti, kar zmanjšuje 
njihovo zmožnost in motivacijo za izpolnjevanje zahtev vlade.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(28) V tej direktivi bi bilo treba določiti 
izčrpno utemeljitev razlogov za pridržanje 
državljana tretje države v okviru postopka 
vračanja. Pridržanje bi bilo treba odrediti 
le kot skrajni ukrep, kadar manj prisilni 
ukrepi ne zadostujejo, ter po oceni 
ranljivosti in individualni oceni vsakega 
primera, kar zadeva razpoložljivost 
ukrepov, alternativnih pridržanju, in 
obstoj nevarnosti pobega, ter bi ga bilo 
treba naložiti le, če obstaja razumna 
možnost odstranitve. Nujno si je treba 
prizadevati, da se med osebami, ki naj bi 
bile pridržane, opredelijo žrtve trgovine z 
ljudmi. Ker ima pridržanje zlasti škodljiv 
fizični in psihološki učinek na otroke, ne 
glede na to, ali so brez spremstva, ločeni 
od družine ali v spremstvu družine, se ne 
bi smeli pridržati. Pridržanje ni nikoli v 
njihovo korist.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
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uvodnima izjavama 27 in 40 ter členu 18. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo 
največjo korist, niti kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved 
pridržanja otrok, da bi zaščitili mladoletnike. Poleg tega odločitve o pridržanju mladoletnikov 
s spremstvom ne bi smeli nikoli utemeljevati z enotnostjo družine. Poleg tega uporaba 
koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi starši ali zakonski ali običajni primarni 
skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej npr. ECtHR- Abdullahi Elmi in Aweys 
Abubakar proti Malti, vloga št. 25794/13 in 28151/13, 22. februar 2017, kjer je ESČP 
opozorilo na dejstvo, da je skrajna ranljivost otroka odločilen dejavnik in prevlada nad 
premisleki v zvezi s statusom prepovedanega priseljenca, saj imajo otroci zaradi svoje 
starosti in pomanjkanja neodvisnosti posebne potrebe. V zvezi z žrtvami trgovine z ljudmi 
glej: Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, člen 10, odstavka i in 2, 
ESČP, Rantsev proti Cipru in Rusiji, zadeva št.: 25965/04.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(29) Glede na to, da lahko pridržanje 
odredi upravni ali sodni organ na podlagi 
individualni ocene in je utemeljeno le, 
kadar obstaja nevarnost pobega, bi moral 
sodni organ v razumnem roku v vsakem 
posameznem primeru izvesti redne sodne 
preglede nujnosti in sorazmernosti 
pridržanja državljana tretje države. 
Najdaljše dovoljeno obdobje pridržanja bi 
moralo biti tri mesece, pri čemer je 
mogoče to obdobje največ dvakrat 
podaljšati za dodatno obdobje do treh 
mesecev, kadar je to nujno, da se zagotovi 
uspešno dokončanje postopka vračanja, in 
pod pogojem, da je podaljšanje 
sorazmeren ukrep, brez poseganja v 
obstoječe varovalne ukrepe, ki 
zagotavljajo, da pridržanje ni samovoljno 
in se uporabi toliko časa, kolikor trajajo 
postopki za ureditev odstranitve.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da bi bilo treba pridržanje odrediti le, kadar je upravičeno 
pričakovati odstranitev, kar bi se moralo odražati v obdobju pridržanja. Namesto nadaljnjega 
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uzakonjanja in standardizacije daljših obdobij pridržanja bi bilo treba prizadevanja usmeriti 
v učinkovito vračanje.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da se kazenske sankcije ne bi smele nalagati zgolj za nedovoljen vstop 
ali prebivanje. Sodišče Evropske unije je v zadevi El Dridi določilo, da zaporna kazen po 
kazenski zakonodaji ni skladna s cilji direktive o vračanju. V skladu s členom 31(1) 
Konvencije OZN o statusu beguncev iz leta 1951 in njenim protokolom iz leta 1967 države ne 
uporabljajo kazenskih sankcij za begunce zaradi nezakonitega vstopa ali navzočnosti, če so 
prišli neposredno z ozemlja, kjer sta bila njihovo življenje ali svoboda ogrožena, in so 
nedovoljeno vstopili ali se nahajajo na njihovem ozemlju.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Otrokove pravice se uporabljajo za 
otroke brez spremstva in otoke, ločene od 
družine, ter za otroke v spremstvu družine. 
V primeru družin bi morale države članice 
pri odločanju o vrnitvi družine, vključno z 
vrnitvijo ali odstranitvijo enega od staršev, 
upoštevati položaj vsakega otroka. Države 
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članice bi morale imeti obveznost 
spoštovati in varovati pravice vsakega 
otroka v družini in njegovo pravico do 
zasebnega in družinskega življenja ter 
varnost otroka znotraj družine. Po potrebi 
se zagotovita ustrezno varstvo in 
namestitev, ki otrokom in družinam 
omogočata, da živijo skupaj v skupnostih. 
Otroci med postopkom vračanja ali zaradi 
pridržanja ali odstranitve enega od staršev 
ne bi smeli biti ločeni od staršev. V skladu 
z načeloma enotnosti družine in največje 
koristi otroka bi bilo treba družine 
ohraniti skupaj, razen če je ogrožena 
varnost otroka. To vključuje izvajanje 
alternativ pridržanju za celotno družino in 
zaščito staršev pred odstranitvijo, dokler 
postopek vračanja ni končan. Otrokom in 
družinam se zagotovi dokumentacija, v 
kateri je navedeno, da so v postopku 
vračanja in ne bodo pridržani. Otrokom bi 
bilo treba vedno zagotoviti dostop do 
izobraževanja, zdravstvenega varstva in 
drugih storitev.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Tesno je povezan tudi s spremembami, ki jih je poročevalka 
predlagala k členu 12 o vrnitvi in odstranitvi mladoletnikov ter k členu 20 o pridržanju 
mladoletnikov in njihovih družin. Poročevalka uvaja dodatne varovalne ukrepe za 
zagotavljanje, da se v postopkih vračanja, ki vključujejo otroke, vedno prednostno upoštevajo 
največje koristi otroka.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Tesno je povezan tudi s spremembami, ki jih je poročevalka 
predlagala k členu 12 o vrnitvi in odstranitvi mladoletnikov ter k členu 20 o pridržanju 
mladoletnikov in njihovih družin. Poročevalka uvaja dodatne varovalne ukrepe za 
zagotavljanje, da se v postopkih vračanja, ki vključujejo otroke, vedno prednostno upoštevajo 
največje koristi otroka.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se predlagani postopek na meji črta, saj vzbuja resne pomisleke z 
vidika temeljnih pravic in učinkovitosti.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se predlagani postopek na meji črta, saj vzbuja resne pomisleke z 
vidika temeljnih pravic in učinkovitosti.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano
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pravnomočna.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se predlagani postopek na meji črta, saj vzbuja resne pomisleke z 
vidika temeljnih pravic in učinkovitosti.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se predlagani postopek na meji črta, saj vzbuja resne pomisleke z 
vidika temeljnih pravic in učinkovitosti.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Uvodna izjava 36
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga, da se predlagani postopek na meji črta, saj vzbuja resne pomisleke z 
vidika temeljnih pravic in učinkovitosti.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

vračanja v državah članicah prispeva k 
učinkovitosti postopka vračanja in 
ponovnega vključevanja. Vsak nacionalni 
sistem bi moral zagotavljati pravočasne 
informacije o istovetnosti, pravnem 
položaju in rezultatih ocene ranljivosti 
državljana tretje države, ki so relevantne za 
spremljanje posameznih primerov in 
nadaljnje ukrepanje v zvezi z njimi prek 
obravnave primerov. Nacionalni sistemi 
za upravljanje vračanja ne bi smeli 
vključevati informacij, pridobljenih med 
osebnim razgovorom, izvedenim na 
podlagi člena X Uredbe (EU) XXX/XXX 
[uredba o azilnih postopkih] Evropskega 
parlamenta in Sveta1a. V okviru vsakega 
nacionalnega sistema bi bilo treba 
vzpostaviti jasne postopke za individualno 
oceno in oceno ranljivosti, da se med 
celotnim postopkom vračanja vsakemu 
migrantu prek upravljanja posameznih 
primerov zagotovi prilagojena podpora ob 
upoštevanju različnosti spolov in starosti. 
V okviru upravljanja primerov bi bilo 
treba zadevne državljane tretjih držav 
obvestiti o njihovih pravicah in možnostih 
v državi članici gostiteljici ali državi 
članici tranzita in državi vrnitve, o 
pomoči, ki jo bodo prejeli, ter o pogojih za 
pomoč v procesu prostovoljnega vračanja 
in ponovnega vključevanja.
__________________
1a Uredba (EU) XXX.XXX Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne … (UL ..., ..., 
str. ...).

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka je zaskrbljena, kakor je poudarjeno tudi v mnenju ENVP o tej prenovitvi, zaradi 
nejasnega opisa posebnih namenov obdelave, ki naj bi se izvajala prek predvidenega 
centralnega sistema, ki naj bi ga vzpostavila in upravljala evropska mejna in obalna straža, 
ter kategorij osebnih podatkov, ki naj bi se obdelali za posamezen namen. Glede na 
pomanjkanje dodatnih jamstev in pojasnil zaradi odsotnosti ocene učinka in glede na to, da je 
treba podrobnosti tega „centralnega sistema“ še opredeliti v okviru tekoče reforme uredbe o 
evropski mejni in obalni straži, se predlaga črtanje te navedbe.
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Kadar se na podlagi ocene 
največjih koristi otroka („ocena največjih 
koristi“) ugotovi, da bi bila vrnitev v 
največjo korist otroka, bi morale države 
članice zagotoviti posebne varovalne 
ukrepe za otroke, ločene od družine, ali 
otroke brez spremstva, ki se vračajo v 
tretjo državo. Kadar se izsledijo družinski 
člani, bi morale države članice zagotoviti, 
da akterji za zaščito otrok ob ustreznem 
vodenju primerov ocenijo, ali je združitev 
družine v največjo korist otroka in ali je 
družina pripravljena in sposobna sprejeti 
otroka ter zagotoviti ustrezno takojšnje in 
dolgoročno varstvo, ter upoštevajo mnenje 
otroka in družine o združitvi. Družine bi 
morali iskati usposobljeni akterji na 
podlagi ocene največjih koristi, da 
ponovna vzpostavitev stika ne bi bila v 
nasprotju z največjo koristjo otroka. 
Kadar iskanje ni uspešno ali združitev 
družine ni v največjo korist otroka, je 
treba v okviru postopka upoštevati 
kakovost in primernost kratkoročnih in 
srednje- do dolgoročnih alternativnih 
ureditev varstva. Otroci zaradi vrnitve ne 
bi smeli postati brezdomci. Prednost bi 
morale imeti rešitve za varstvo, ki 
temeljijo na skupnosti. Uporaba bivalne 
oskrbe bi morala biti omejena na primere, 
ko je takšno okolje posebej ustrezno, 
potrebno in konstruktivno za zadevnega 
otroka ter v njegovo največjo korist. 
Velike ustanove za bivalno oskrbo niso 
ustrezna ureditev za varstvo otrok.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Tesno je povezan tudi s spremembami, ki jih je poročevalka 
predlagala k členu 12 o vrnitvi in odstranitvi mladoletnikov ter k členu 20 o pridržanju 
mladoletnikov in njihovih družin. Poročevalka uvaja dodatne varovalne ukrepe, da se v 
postopkih vračanja, ki vključujejo otroke, vedno prednostno upoštevajo največje koristi 
otroka.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(40) Unija zagotavlja finančno in 
operativno podporo v prizadevanjih za 
učinkovito izvajanje te direktive. Države 
članice bi morale kar najbolje uporabiti 
razpoložljive finančne instrumente, 
programe in projekte Unije na področju 
vračanja, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 
.../... [uredba o vzpostavitvi Sklada za azil 
in migracije], ter operativno pomoč 
Evropske agencije za mejno in obalno 
stražo v skladu z Uredbo (EU) 2019/1896. 
Takšna podpora bi morala biti namenjena 
zlasti vzpostavitvi ustreznih programov za 
vodenje primerov, zaščite oseb v ranljivem 
položaju, vključno z ukrepi za 
zagotavljanje učinkovite zaščite otrok pri 
migracijah, posredovanja informacij, 
pravne pomoči in razlage, priprave in 
izvajanja učinkovitih alternativ 
pridržanju, ki ne vključujejo pridržanja in 
temeljijo na sodelovanju, neodvisnih in 
učinkovitih sistemov za spremljanje 
prisilnega vračanja, sistemov upravljanja 
vračanja in oblikovanju programov za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne pomoči oziroma stvarne 
pomoči, namenjenih podpori vračanju – in 
po potrebi ponovnemu vključevanju – 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav.
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Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da bi morale države članice črpati finančno in operativno podporo 
EU, zlasti da bi vzpostavile in izvajale ukrepe za podpiranje učinkovitih politik vračanja na 
ravni držav članic, ki so skladne s temeljnimi pravicami, vključno s tistimi, ki so določeni kot 
prednostni ukrepi v skladu s predlaganim Skladom za azil in migracije. To je v svojem 
obrazloženem mnenju o tej prenovitvi poudarila tudi Agencija EU za temeljne pravice.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(44) Uporaba te direktive ne posega v 
obveznosti, ki izhajajo iz Ženevske 
konvencije z dne 28. julija 1951, ki se 
nanaša na status beguncev, kakor je bila 
spremenjena z Newyorškim protokolom z 
dne 31. januarja 1967, in iz Konvencije 
Združenih narodov o statusu oseb brez 
državljanstva iz leta 1954.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, saj je neločljivo povezan s predlogom spremembe k 
uvodni izjavi 4 o tem, da bi morala politika vračanja Evropske unije temeljiti na načelih in 
pravicah, ki izhajajo iz mednarodnega prava o človekovih pravicah.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Učinkovito izvajanje vrnitev 
državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, 
bivanje ali prebivanje v državah članicah, v 
skladu s to direktivo je bistven sestavni del 

(46) Učinkovito, dostojanstveno in s 
temeljnimi pravicami skladno izvajanje 
vrnitev državljanov tretjih držav, ki ne 
izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev 
za vstop, bivanje ali prebivanje v državah 



PE648.370v01-00 36/92 PR\1199634SL.docx

SL

celovitih prizadevanj za boj proti 
nedovoljeni migraciji in predstavlja 
pomemben razlog javnega interesa 
bistvenega pomena.

članicah, v skladu s to direktivo je bistven 
sestavni del celostnega pristopa k 
migraciji.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(47) Organi držav članic, pristojni za 
vračanje, morajo obdelovati osebne 
podatke, da zagotovijo ustrezno izvajanje 
postopkov vračanja in uspešno izvrševanje 
odločb o vrnitvi. Za tretje države vrnitve 
Komisija ne sprejema pogosto sklepov o 
ustreznosti na podlagi člena 45 Uredbe 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta18, pri čemer te tretje države pogosto 
ne sklenejo sporazuma o ponovnem 
sprejemu z Unijo oziroma drugače 
zagotoviti ustreznih zaščitnih ukrepov v 
smislu člena 46 Uredbe (EU) 2016/679. 
Sporazumi o ponovnem sprejemu, ki so jih 
sklenile ali o katerih se pogajajo Unija ali 
države članice in ki zagotavljajo ustrezne 
zaščitne ukrepe za prenos podatkov v tretje 
države v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 
2016/679, bi morali vključevati zavezujoča 
in izvršljiva zagotovila o varstvu podatkov 
s strani teh tretjih držav. Kadar takih 
sporazumov ni, pristojni organi držav 
članic osebnih podatkov ne bi smeli 
prenašati organom tretjih držav.
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takšnih tretjih držav. Kadar takih 
sporazumov ni, bi morali za namene 
izvajanja operacij Unije glede vrnitev 
osebne podatke prenašati pristojni organi 
držav članic, in sicer v skladu s pogoji iz 
člena 49(1)(d) Uredbe (EU) 2016/679 ali 
iz nacionalnih določb za prenos člena 38 
Direktive (EU) 2016/680.

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

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

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

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v skladu z mnenjem Evropskega nadzornika za varstvo podatkov poudarja, da se 
direktiva o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj ne 
uporablja, saj dejavnosti obdelave podatkov, ki jih ureja ta predlog (na podlagi 
člena 79(2)(c) PDEU, ki Unijo pooblašča za sprejemanje ukrepov na področjih nezakonitega 
priseljevanja in nedovoljenega prebivanja), iz člena 1 (predmet urejanja), zlasti „skupni 
standardi in postopki, ki se uporabljajo v državah članicah za vračanje nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav“, zaradi svoje upravne narave ne spadajo na področje 
uporabe navedene direktive.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 22 
o postopkih na meji. Izključitev nekaterih kategorij državljanov tretjih držav iz področja 
uporabe direktive in neuporaba ključnih varovalnih ukrepov, kot je obdobje za prostovoljni 
odhod, uporaba neprisilnih alternativnih ukrepov pridržanju ali pravica do učinkovitega 
pravnega sredstva, sta z vidika pravne varnosti in nediskriminacije problematični. Zaradi 
odstopanj od področja uporabe direktive se povečuje tveganje za nedosledno uporabo 
standardov vračanja po vsej EU, spremljanje skladnosti z obveznostmi s področja človekovih 
pravic in z Listino EU pa postaja bolj zapleteno. Ohranjanje možnosti izključitve obeh 
kategorij državljanov tretjih držav s področja uporabe direktive o vračanju prispeva k 
ohranjanju pravne domneve nekaterih držav članic o nevstopu državljanov tretjih držav, ki so 
prisotni na meji ali v njeni bližini, na ozemlje. Evropsko sodišče za človekove pravice je 
uporabo različnih pravnih ureditev na podlagi pravne domneve o nevstopu v zadevi N.T. in 
N.D. proti Španiji zavrnilo kot nepomembno, saj je država prevzela pristojnost nad državljani 
tretjih držav takoj, ko so imeli organi učinkovit nadzor nad zadevnimi posamezniki.

Predlog spremembe 41

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 



PR\1199634SL.docx 39/92 PE648.370v01-00

SL

izjavi 47 o sklepanju sporazumov o ponovnem sprejemu ali pogajanju o njih s tretjimi 
državami. Poročevalka poudarja, da mora za zagotavljanje parlamentarnega in 
demokratičnega nadzora sodelovanje s tretjimi državami temeljiti na uradnih sporazumih o 
ponovnem sprejemu in ne na neuradnih dogovorih.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s črtanjem predloga spremembe 
k členu 6 o nevarnosti pobega. Poročevalka meni, da bi lahko zaradi ocene nevarnosti 
pobega, ki jo je predlagala Komisija, prišlo do razširjene in samodejne uporabe pridržanja 
ali bi veliko državljanov tretjih držav ostalo brez možnosti obdobja za prostovoljni odhod, kar 
bi ogrozilo glavni načeli sorazmernosti in nujnosti, zato predlaga spremenjeno opredelitev 
„nevarnosti pobega“ iz člena 3.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. „prostovoljna vrnitev“ pomeni, da 
zadevni posameznik tretje države izpolni 
obveznost vrnitve v kateri koli fazi 
postopka vračanja na podlagi informirane 
odločitve o prostovoljni vrnitvi ali 
vključitvi v program za pomoč pri 
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prostovoljnem vračanju in ponovnem 
vključevanju, ki jo je ta posameznik 
svobodno sprejel;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 14 in členu 9 o prostovoljnem odhodu. Poročevalka poudarja pomen prostovoljne 
vrnitve kot bistvenega stebra varne in dostojanstvene politike vračanja. Države so leta 2015 
sprejele agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 s ciljem odprave vseh oblik in razsežnosti 
revščine ter spodbujanja trajnostnega razvoja. V okviru cilja 10.7 so se zavezale, da bodo 
omogočile urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter mobilnost ljudi, tudi s 
spodbujanjem prostovoljnega vračanja, s čimer so poudarile pomen prostovoljnega vračanja 
in pomoči pri tem kot bistvenega stebra sistemov za upravljanje migracij in kot prednostno 
možnost za humano in dostojanstveno vrnitev migrantov. Poleg tega prostovoljno vračanje 
prispeva k cilju 10.2 o zagotavljanju pomembnejše vloge ter spodbujanju vključevanja v 
družbeno, gospodarsko in politično življenje ne glede na starost, spol, invalidnost, raso, 
narodnost, poreklo, vero ali ekonomski ali drug status, in sicer s podporo vrnjenim osebam 
pri procesu ponovnega ekonomskega, socialnega in psihosocialnega vključevanja v njihovih 
državah in skupnostih izvora.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 38 in členu 14, ki poudarjata, da morajo nacionalni sistemi za upravljanje vračanja 
vključevati posebne mehanizme za odkrivanje in obravnavanje morebitnih ranljivosti oseb v 
postopku vračanja. Poročevalka predlaga opredelitev izraza „osebe v ranljivem položaju“ v 
skladu z opredelitvijo iz tematskega dokumenta Mednarodne organizacije za migracije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin migrantov ter posebnih potrebah migrantov 
v ranljivem položaju, ki je bil pripravljen kot prispevek k pripravljalnemu postopku 
globalnega dogovora o migracijah. Dokument uvaja opredelitev ranljivosti, ki se oddaljuje od 
kategorij oseb in se osredotoča na številne dejavnike (posamične, skupnostne, gospodinjske, 
strukturne in situacijske), ki lahko vplivajo na ranljivost oseb. Ta opredelitev zahteva 
temeljito posamično oceno dejavnikov, ki povečujejo ranljivost in prispevajo k zaščiti. 
Vzajemno delovanje dejavnikov na ravni posameznika, gospodinjstva, skupnosti in na 
strukturni ravni ter situacijskih dejavnikov je tisto, ki povečuje ali zmanjšuje ranljivost 
posameznikov, gospodinjstev, skupnosti in skupin za nasilje, izkoriščanje, zlorabo in kršenje 
pravic.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 22 
o postopkih na meji. Poročevalka predlaga črtanje člena 4(4) zaradi razlogov, navedenih v 
obrazložitvi predloga spremembe za črtanje člena 2(2)(a). Ta predlog spremembe je vložen 
zaradi uskladitve z drugimi predlogi sprememb.
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 6 črtano
Nevarnost pobega

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

Or. en

Obrazložitev

Dolg seznam meril, ki jih za oceno nevarnosti za pobeg predlaga Komisija, ter njihova 
ohlapna ubeseditev lahko zajameta skoraj vse državljane tretjih držav brez urejenega statusa. 
Tako lahko zaradi ocene nevarnosti pobega, ki jo je predlagala Komisija, pride do razširjene 
in samodejne uporabe pridržanja ali pa bi veliko državljanov tretjih držav ostalo brez 
možnosti obdobja za prostovoljni odhod, kar bi ogrozilo glavni načeli sorazmernosti in 
nujnosti. Ker seznam ni izčrpen, lahko države članice sprejmejo dodatna objektivna merila in 
tako še razširijo pojem nevarnosti pobega, kar je v nasprotju s ciljem, da se določi in uskladi 
opredelitev o nevarnosti pobega. Po mnenju poročevalke bi bilo treba vedno opraviti 
individualno oceno o nevarnosti pobega.
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost sodelovanja Obveznost vzajemnega sodelovanja

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Navedena 
obveznost vključuje zlasti naslednje:

1. Države članice državljanom tretjih 
držav naložijo obveznost sodelovanja s 
pristojnimi organi držav članic v vseh 
fazah postopkov vračanja. Navedena 
obveznost vključuje dolžnost ostati 
prisoten in na voljo med celotnim 
postopkom;

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dolžnost predložitve vseh 
elementov, ki so potrebni za določitev ali 
preverjanje istovetnosti;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dolžnost zagotovitve informacij o 
tretjih državah tranzita;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dolžnost ostati prisoten in na voljo 
med celotnim postopkom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je združen z odstavkom 1 tega člena.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dolžnost vložitve vloge za 
pridobitev veljavne potne listine pri 
pristojnih organih tretjih držav.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Elementi iz točke (a) odstavka 1 
vključujejo izjave državljanov tretjih držav 
in dokumentacijo glede istovetnosti, 
državljanstva oziroma državljanstev, 
starosti, države oziroma držav in kraja 
oziroma krajev prejšnjega prebivališča, 
načrta potovanja ter potnih listin, s 
katerimi razpolagajo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice državljane tretjih 
držav obvestijo o posledicah 
nespoštovanja obveznosti iz odstavka 1.

3. Države članice podpirajo 
sodelovanje med osebami v postopkih 
vračanja in pristojnimi organi v vseh 
fazah postopka vračanja ter državljane 
tretjih držav, za katere teče postopek 
vračanja, obveščajo o fazah v tem 
postopku. Zagotovljene informacije 
vključujejo zlasti naslednje:

Or. en

Obrazložitev

S pomočjo pravočasnih, nepristranskih in zanesljivih informacij se lahko migranti 
informirano odločijo, hkrati pa to spodbuja njihovo pripravljenost za vrnitev in odgovornost 
za postopek vračanja, s čimer se povečujejo možnosti za trajnostno ponovno vključevanje. Te 
informacije se državljanom tretjih držav zagotovijo v jeziku, ki ga razumejo, in o različnih 
fazah postopka vračanja. Zaradi skladnosti predloga se elementi v zvezi z zagotavljanjem 
informacij iz člena 15 predloga vključijo v člen 7.
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pregled in razlaga o različnih 
fazah v postopku vračanja ter o pravicah 
in obveznostih med postopkom, skupaj s 
časovnim okvirom postopka in roki, ki jih 
morajo pristojni organi spoštovati v 
postopku, in ustreznimi časovnimi 
omejitvami za pridržanje;

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) posledice neizpolnjevanja 
obveznosti vrnitve po izdaji odločbe o 
vrnitvi;

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 – točka c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izid odločb v zvezi z vrnitvijo ali 
pridržanjem iz členov 15 in 18, razloge za 
odločbo, elemente, ki so bili upoštevani za 
namene odločbe, ter roke in načine za 
izpodbijanje teh odločb.

Or. en
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Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Informacije iz odstavka 1 se 
zadevnim državljanom tretjih držav 
posredujejo v jeziku, ki ga razumejo, v 
jedrnati in razumljivi obliki ter 
pravočasno, da lahko uveljavljajo pravice 
na podlagi te direktive. Informacije se 
posredujejo ustno in pisno in tudi prek 
standardnih informativnih listov, kjer so 
pojasnjeni glavni elementi postopka 
vračanja. Mladoletnikom informacije 
posreduje usposobljeno osebje na otrokom 
prijazen način, pri tem pa sodelujejo 
družinski člani ali skrbnik mladoletnika.

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice pred sprejetjem 
odločbe o vrnitvi državljanom tretjih 
držav, za katere teče postopek vračanja, 
zagotovijo pravico do zaslišanja, zlasti v 
zvezi z morebitno uporabo člena 5 ter 
člena 8(2) in (5) ter o podrobnostih 
vrnitve.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 40 o ukrepih, potrebnih za učinkovito izvajanje te direktive, k členu 7 o pravici 
državljanov tretjih držav do obveščenosti med postopki vračanja in k členu 14 o upravljanju 
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vračanja. Predlog spremembe zagotavlja to pravico do zaslišanja v vseh postopkih, kot je 
poudarilo Sodišče Evropske unije v sodbi v zadevi Boudjlida proti Franciji, CJEU C-249/13.

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izdajo odločbo o vrnitvi 
takoj po sprejetju odločitve o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, tudi odločbe o nepriznanju statusa 
begunca ali statusa subsidiarne zaščite 
državljanu tretje države v skladu z Uredbo 
(EU) .../... [uredba o pogojih za azil].

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da je treba ohraniti jasno razlikovanje med pravno ureditvijo, ki ureja 
status prosilcev za azil, in pravno ureditvijo, ki ureja položaj oseb z izdano odločbo o vrnitvi. 
Obveznost držav članic, da izdajo odločbo o vrnitvi takoj po zavrnitvi prošnje za mednarodno 
zaščito, bi povzročila nepotrebno pravno nejasnost o pravnem statusu prosilca za azil do 
pritožbe ali v obdobju do vložitve pritožbe. Prosilci za mednarodno zaščito imajo na podlagi 
azilne zakonodaje pravico ostati na ozemlju do roka za vložitev pritožbe ali do pritožbenega 
postopka z odložilnim učinkom. Vendar se z izdajo odločbe o vrnitvi potrdi neurejeni status 
zadevnega posameznika, s čimer pa pride do nejasnosti glede pravice osebe, da ostane na 
ozemlju, tako za posameznika kot za nacionalne in lokalne organe, ki lahko pridejo v stik z 
državljanom tretje države, ne da bi bili seznanjeni z zakonodajo o azilu in migracijah. Poleg 
tega so lahko pritožbeni postopki v azilnih primerih dolgotrajni, zaradi česar ob dejanski 
vrnitvi prvotno izdana odločba o vrnitvi ne odraža več okoliščin posameznika, kot to 
zahtevata listina EZ in Evropska konvencija človekovih pravic, medtem pa lahko humanitarni 
razlogi upravičujejo izdajo dovoljenja za prebivanje. V takih primerih bi zaradi pristopa, ki 
ga predlaga Evropska komisija, nastalo dodatno upravno breme, saj bi morali organi istemu 
državljanu tretje države izdati dodatno odločbo o vrnitvi. Tako je po mnenju poročevalke 
predlagana obveznost o izdaji odločbe o vrnitvi sočasno ali neposredno po zavrnitvi prošnje 
za azil nesorazmerna in ima nasproten učinek.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje sprejetja odločbe o vrnitvi 
skupaj z odločitvijo o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, odločbo o odstranitvi in/ali 
prepovedjo vstopa v enotni upravni ali 
sodni odločbi ali aktu, kakor je določeno v 
njihovi nacionalni zakonodaji.

Ta direktiva državam članicam ne 
preprečuje sprejetja odločbe o vrnitvi 
skupaj s končno odločitvijo o prenehanju 
zakonitega prebivanja državljana tretje 
države, odločbo o odstranitvi in/ali 
prepovedjo vstopa v enotni upravni ali 
sodni odločbi ali aktu, kakor je določeno v 
njihovi nacionalni zakonodaji, brez 
poseganja v varovalne ukrepe iz poglavja 
III in druge ustrezne določbe zakonodaje 
Unije in nacionalne zakonodaje, vključno 
s pravico do združitve družine, pravico do 
spoštovanja zasebnega in družinskega 
življenja, pravico do azila, načelom 
nevračanja in pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 16 
o pravnih sredstvih, ki so državljanom tretjih držav na voljo v okviru te direktive. Cilj 
predloga spremembe je preprečiti tveganje za kršitev pravic iz člena 47 Listine EU o 
temeljnih pravicah pri izvajanju direktive o vračanju.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odločbi o vrnitvi se določi ustrezno 
obdobje za prostovoljni odhod, in sicer do 
trideset dni, brez poseganja v izjeme iz 
odstavkov 2 in 4. Države članice lahko v 
svoji nacionalni zakonodaji navedejo, da je 
tako obdobje zagotovljeno le, če zadevni 
državljan tretje države za to zaprosi. V tem 
primeru države članice obvestijo zadevne 
državljane tretjih držav o možnosti vložitve 
takšne vloge.

V odločbi o vrnitvi se določi obdobje za 
prostovoljni odhod, in sicer trideset dni, 
brez poseganja v izjeme iz odstavkov 2 in 
4. Države članice lahko v svoji nacionalni 
zakonodaji navedejo, da je tako obdobje 
zagotovljeno le, če zadevni državljan tretje 
države za to zaprosi. V tem primeru države 
članice obvestijo zadevne državljane tretjih 
držav o možnosti vložitve takšne vloge.



PR\1199634SL.docx 51/92 PE648.370v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka se strinja s Komisijo, da ima prostovoljni odhod državljanov tretjih držav, za 
katere velja obveznost vrnitve, prednost pred prisilnim vračanjem, zato jo je treba čim bolj 
spodbujati. S spremembami, ki jih je predlagala Komisija glede najkrajšega in najdaljšega 
časovnega obdobja za prostovoljni odhod, in obveznostjo držav članic, da ne odobrijo 
obdobja prostovoljnega odhoda, je tak pristop ogrožen. Nedavne raziskave Evropske 
migracijske mreže (2017) kažejo, da ni veliko dokazov, da bi se z obdobjem za prostovoljni 
odhod, krajšim od sedmih dni, povečalo število tistih, ki odidejo prostovoljno. Države članice 
so tudi opozorile na težave pri učinkovitem izvajanju prostovoljnega odhoda v kratkih 
časovnih okvirih, prekratki roki za prostovoljni odhod pa jim predstavljajo izziv. V praksi so 
obdobja, potrebna za prostovoljni odhod, precej daljša od sedmih dni, večkrat pa je treba 
odobriti dodatno podaljšanje. Po mnenju poročevalke bi morala prenovljena direktiva o 
vračanju namesto skrajšanja najkrajšega časovnega obdobja za prostovoljni odhod to 
določiti na 30 dni.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trajanje obdobja za prostovoljni odhod se 
določi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
okoliščin posameznega primera, pri čemer 
se upošteva zlasti možnost vrnitve.

Trajanje obdobja za prostovoljni odhod se 
določi ob ustreznem upoštevanju posebnih 
okoliščin posameznega primera.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka predlaga širše sklicevanje, omejeno zgolj na na posebne okoliščine 
posameznega primera, saj je ocena možnosti vrnitve posebej zapletena.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice ne odobrijo obdobja 
za prostovoljni odhod v naslednjih 

4. Države članice se lahko odločijo, 
da ne odobrijo obdobja za prostovoljni 
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primerih: odhod, če državljan tretje države dejansko 
in trenutno ogroža javno varnost ali 
nacionalno varnost.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je obveznost neodobritve obdobja za prostovoljni odhod na podlagi 
široko opredeljenega koncepta o nevarnosti pobega ali v primeru zavrnitve vloge za zakonito 
prebivanje kot očitno neutemeljene nesorazmerna in neproduktivna. Zadevne osebe bi bile s 
tem prikrajšane za možnost, da same uresničijo odločbo o vrnitvi, preden se ta odločba izvrši 
s prisilnimi ukrepi, nastali pa bi tudi človeški in finančni stroški. To bi ogrozilo prednost 
prostovoljne vrnitve pred prisilno. Poleg tega je treba obstoj dejanske in trenutne grožnje za 
javno varnost ali nacionalno varnost v postopku vračanja oceniti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar obstaja nevarnost pobega, 
ugotovljena na podlagi člena 6 ;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka meni, da je obveznost neodobritve obdobja za prostovoljni odhod na podlagi 
široko opredeljenega koncepta o nevarnosti pobega ali v primeru zavrnitve vloge za zakonito 
prebivanje kot očitno neutemeljene nesorazmerna in neproduktivna. Zadevne osebe bi bile s 
tem prikrajšane za možnost, da same uresničijo odločbo o vrnitvi, preden se ta odločba izvrši 
s prisilnimi ukrepi, nastali pa bi tudi človeški in finančni stroški. To bi ogrozilo prednost 
prostovoljne vrnitve pred prisilno.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar je bila vloga za zakonito 
prebivanje zavrnjena kot očitno 

črtano
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neutemeljena ali lažna;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
členu 9(4) o možnosti skrajšanja obdobja za prostovoljno vrnitev v posebnih primerih 
namesto obvezne neodobritve obdobja za prostovoljni odhod, saj bi to ogrozilo prednost 
prostovoljne vrnitve. Predlog spremembe je v primeru zavrnitve prošnje za azil povezan tudi s 
tekočo reformo uredbe o azilnem postopku, ki določa, v katerih primerih bi bilo treba prošnjo 
za mednarodno zaščito zavrniti kot očitno neutemeljeno ali lažno. Poleg tega bi, kakor je v 
svojem mnenju o tej prenovitvi poudarila Agencija EU za temeljne pravice, kategorija oseb, 
ki jim je bila vloga za zakonito prebivanje zavrnjena kot „očitno neutemeljena“, zajemala vse 
zavrnjene prosilce za azil iz držav, opredeljenih kot „varne izvorne države“ ali „varne tretje 
države“. V praksi bi lahko operacija iz predlaganega člena 9(4) vplivala na vrnjene osebe iz 
celotnih regij. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije o prostovoljnih vrnitvah iz 
EU v države Zahodnega Balkana za leto 2017 – ki se vse preučujejo za vključitev na skupni 
evropski seznam varnih izvornih držav – se je na primer več kot 17.500 oseb vrnilo domov s 
pomočjo Mednarodne organizacije za migracije. Predvidena nova pravila lahko privedejo do 
eksponentnega povečanja prisilnega vračanja oseb, ki trenutno najpogosteje izkoristijo 
prostovoljno vrnitev, države članice pa bi morale nositi s tem povezane stroške in 
postopkovna bremena.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar zadevni državljan tretje 
države ogroža javni red, javno varnost ali 
državno varnost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prestavljeno v odstavek 4.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 9 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Prostovoljna vrnitev

Državljan tretje države, ki mu je bila 
izdana odločba o vrnitvi, se lahko v vseh 
fazah postopka vračanja odloči za 
prostovoljno vrnitev. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 14 in členu 9 o prostovoljnem odhodu. Poročevalka poudarja pomen prostovoljne 
vrnitve kot bistvenega stebra varne in dostojanstvene politike vračanja. Države so leta 2015 
sprejele agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 s ciljem odprave vseh oblik in razsežnosti 
revščine ter spodbujanja trajnostnega razvoja. V okviru cilja 10.7 so se zavezale, da bodo 
omogočile urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter mobilnost ljudi, tudi s 
spodbujanjem prostovoljnega vračanja, s čimer so poudarile pomen prostovoljnega vračanja 
in pomoči pri tem kot bistvenega stebra sistemov za upravljanje migracij in prednostne 
možnosti za humano in dostojanstveno vrnitev migrantov. Poleg tega prostovoljno vračanje 
prispeva k cilju 10.2 o zagotavljanju pomembnejše vloge ter spodbujanju vključevanja v 
družbeno, gospodarsko in politično življenje ne glede na starost, spol, invalidnost, raso, 
narodnost, poreklo, vero ali ekonomski ali drug status, in sicer s podporo vrnjenim osebam 
pri procesu ponovnega ekonomskega, socialnega in psihosocialnega vključevanja v njihovih 
državah in skupnostih izvora.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo vse ukrepe, ki so potrebni za 
potrditev istovetnosti nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 

1. Države članice sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za izvršbo odločbe o 
vrnitvi, če v skladu s členom 9(4) ni bilo 
odobreno obdobje za prostovoljni odhod ali 
če obveznost vrnitve ni bila izpolnjena v 
obdobju za prostovoljni odhod, odobrenem 
v skladu s členom 9. Navedeni ukrepi 
vključujejo ukrepe za potrditev istovetnosti 
nezakonito prebivajočih državljanov tretjih 
držav, ki nimajo veljavne potne listine, in 
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nimajo veljavne potne listine, in za 
pridobitev takšnega dokumenta.

za pridobitev takšnega dokumenta.

Or. en

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo učinkovit 
sistem za spremljanje prisilnega vračanja.

6. Države članice zagotovijo učinkovit 
sistem za spremljanje prisilnega vračanja, v 
katerem lahko neodvisni nadzorniki 
prisilne vrnitve, ki so bili deležni 
ustreznega usposabljanja o človekovih 
pravicah, ustrezno spremljajo vse 
dejavnosti prisilnega vračanja. Države 
članice se lahko oprejo na nabor 
nadzornikov prisilne vrnitve, ki ga 
vzpostavi evropska mejna in obalna straža 
v skladu z Uredbo (EU) 2019/1869.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 4 o potrebi po vzpostavitvi skupnih standardov na ravni EU za izvrševanje odločb o 
vrnitvi na podlagi prava o človekovih pravicah. Neločljivo je povezan tudi z novo uredbo o 
evropski mejni in obalni straži, njegov cilj pa je zagotoviti, da imajo države članice obveznost 
spremljanja vseh operacij prisilnega vračanja in možnost, kakor je v svojem dokumentu o tej 
prenovitvi predlagala tudi Evropska agencija za mejno in obalno stražo, da se oprejo na 
nabor nadzornikov prisilne vrnitve, ki ga vzpostavi evropska mejna in obalna straža.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) morebitno sodelovanje državljana 
tretje države v tekočih kazenskih ali 
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upravnih postopkih kot žrtev, osumljenec 
ali priča, zlasti v zvezi z Direktivo 
2009/52/ES, Direktivo 2011/36/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta1a in 
Direktivo 2012/29/EU.
__________________
1a Direktiva 2011/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 
proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, 
str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 14 
in uvodni izjavi 15a (novo) o upravljanju vračanja in o določitvi obveznosti, v skladu s katero 
morajo države članice vzpostaviti nacionalne programe za izboljšanje operacionalizacije v 
vseh fazah postopka vračanja. Poročevalka meni, da bi morale države članice zagotoviti 
ustrezne mehanizme za dostop do mehanizmov pravnega varstva in pravnih sredstev ter 
razmisliti o odložitvi odstranitve, da bi žrtvam, osumljencem in pričam omogočili sodelovanje 
v kazenskih postopkih.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se odstranitev odloži, kot je 
določeno v odstavkih 1 in 2, veljajo 
obveznosti iz člena 17.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 14 
in uvodni izjavi 15a (novo) o upravljanju vračanja in o določitvi obveznosti, v skladu s katero 
morajo države članice vzpostaviti nacionalne programe za izboljšanje operacionalizacije v 
vseh fazah postopka vračanja. Poročevalka prav tako poudarja, da bo s tem predlogom 
spremembe nova zakonodaja skladna s sodno prakso Sodišča Evropske unije, zlasti z zadevo 
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C-562/13.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrnitev in odstranitev mladoletnika brez 
spremstva

Vrnitev in odstranitev mladoletnika

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Tesno je povezan tudi s spremembami, ki jih je poročevalka 
predlagala k členu 12 o vrnitvi in odstranitvi mladoletnikov ter k členu 20 o pridržanju 
mladoletnikov in njihovih družin. Poročevalka uvaja dodatne varovalne ukrepe, da se bodo v 
postopkih vračanja, ki vključujejo otroke, vedno prednostno upoštevale največje koristi 
otroka, ne glede na to, ali so brez spremstva, ločeni od družine ali v spremstvu družine.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Preden se izda odločba o vrnitvi 
mladoletnika brez spremstva, se zagotovi 
pomoč ustreznih organov, ki niso organi, ki 
izvršujejo vrnitev, pri tem pa se upošteva 
največja korist otroka.

1. Države članice čim prej po 
identifikaciji mladoletnika, vsekakor pa 
preden izdajo odločbo o vrnitvi 
mladoletnika, izvedejo dokumentirano 
individualno oceno največjih koristi, da bi 
poiskale trajnostne rešitve za otroka ob 
upoštevanju njegove največje koristi, ne 
glede na to, ali je v spremstvu družine, 
brez spremstva ali ločen od družine. V 
primerih, v katerih se smatra, da je vrnitev 
v največji koristi otroka, se sprejmejo 
posebni in ustrezni izvedbeni ukrepi. 
Zagotovi se pomoč ustreznih organov, ki 
niso organi, ki izvršujejo vrnitev, pri tem 
pa se upošteva največja korist otroka.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti 
kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi 
zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi 
starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej npr. 
ESČP, Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, vlogi št. 25794/13 in 28151/13, 22. 
februar 2017.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice poskrbijo, da se pri 
vseh postopkih vračanja upoštevajo 
potrebe otrok, tako da mladoletnikom in 
družinam zagotovijo dokumentacijo, v 
kateri je navedeno, da so v tekočem 
postopku vračanja in ne bodo pridržani. 
Mladoletnikom se v celotnem postopku 
vračanja zagotovijo vse relevantne 
informacije o njihovih pravicah, 
razpoložljivih podpornih storitvah, 
sredstvih komuniciranja, pritožbenih 
mehanizmih, postopkih za priseljevanje in 
azil ter njihovih izidih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti 
kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi 
zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi 
starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej npr. 
ESČP, Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, vlogi št. 25794/13 in 28151/13, 22. 
februar 2017.
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Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Preden je mladoletnik brez 
spremstva odstranjen z ozemlja države 
članice, se organi te države članice 
prepričajo, da bo vrnjen članu družine, 
izbranemu skrbniku ali ustreznim 
sprejemnim centrom v državi vrnitve.

2. Preden je mladoletnik brez 
spremstva ali mladoletnik, ločen od 
družine, vrnjen z ozemlja države članice, 
se organi te države članice prepričajo, da 
bo vrnjen članu družine, ki je z njim v 
sorodu prvem ali drugem kolenu, ali 
zakonitemu skrbniku ter sprejmejo ukrepe, 
s katerimi zagotovijo, da se ustrezno 
prenese varstvo in da so ureditve 
skrbništva varne, trajne in primerne za 
posameznega mladoletnika v njegovi 
izvorni državi ali državi predhodnega 
zakonitega prebivanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti 
kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi 
zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi 
starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Glej npr. 
ESČP, Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, vlogi št. 25794/13 in 28151/13, 22. 
februar 2017.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da je za 
pomoč mladoletnikom brez spremstva in 
mladoletnikom, ločenim od družine, 
imenovan neodvisen in usposobljen 
skrbnik s potrebnim strokovnim znanjem 
in končanim usposabljanjem, ki lahko 
zagotovi, da se upošteva največja korist 
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otroka. Skrbnik sodeluje v postopku, da se 
poišče trajna rešitev, ki je v največjo korist 
otroka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 28 o pridržanju državljanov tretjih držav, ki čakajo na vrnitev, in uvodni izjavi 40 o 
potrebni podpori za učinkovito izvajanje te direktive. Da bi vedno zagotovili prednostno 
upoštevanje največje koristi otroka, je treba imenovati skrbnika za mladoletnike, ločene od 
družine, in mladoletnike brez spremstva. Predlog spremembe temelji na priročniku Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice z naslovom Handbook on Guardianship for children 
deprived of parental care (Priročnik o skrbništvu za otroke brez starševske oskrbe), str. 26 in 
naslednje.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Če država članica ugotovi, da je 
vrnitev mladoletnika brez spremstva ali 
mladoletnika, ločenega od družine, v 
njegovi največji koristi, se po možnosti 
skupaj z mladoletnikom brez spremstva 
pripravi individualni načrt o njegovi trajni 
vrnitvi in ponovni integraciji.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 40 
v z zvezi s potrebno podporo, da se doseže učinkovito izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Države članice zagotovijo posebno 
podporo za trajno ponovno integracijo 
otrok ter najmanj šest mesecev in po 
možnosti do dvanajst mesecev spremljajo 
razmere ter postopek ponovne integracije 
otrok in družin po njihovi vrnitvi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 28 o pridržanju državljanov tretjih držav, ki čakajo na vrnitev, in uvodni izjavi 40 o 
potrebni podpori za učinkovito izvajanje te direktive.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločbam o vrnitvi se priloži prepoved 
vstopa, če:

Odločbam o vrnitvi se lahko priloži 
prepoved vstopa, če:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 14 in členu 9 o prostovoljnem odhodu ter k uvodni izjavi 25 o prepovedi vstopa. 
Poročevalka meni, da je uvedba prepovedi vstopa za državljane tretjih držav, ki prostovoljno 
zapustijo ozemlje, neproduktivna in nezdružljiva s ciljem predloga za povečanje učinkovitosti 
vračanja, saj Komisija ni v zadostni meri dokazala odvračilnega učinka prepovedi vstopa, ker 
ni opravila ocene učinka.

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V drugih primerih se odločbam o vrnitvi 
lahko priloži prepoved vstopa.

V primerih, ki vključujejo otroke, se 
odločbam o vrnitvi ne priloži prepoved 
vstopa.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 14 in 28 ter členu 9 o prostovoljnem odhodu ter k uvodni izjavi 25 o 
prepovedi vstopa. Poročevalka meni, da bi bila uvedba prepovedi vstopa nesorazmerna, zlasti 
v primerih, ki vključujejo otroke.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice lahko prepoved 
vstopa, ki ne spremlja odločbe o vrnitvi, 
izdajo državljanu tretje države, ki je 
nezakonito prebival na ozemlju držav 
članic in katerega nezakonito prebivanje 
je bilo odkrito v povezavi z mejnimi 
kontrolami pri izstopu v skladu s členom 8 
Uredbe (EU) 2016/399, če je to 
utemeljeno na podlagi posebnih okoliščin 
posameznega primera in ob upoštevanju 
načela sorazmernosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisija v predlogu spreminja naravo prepovedi vstopa, saj ustvarja pravno podlagi za 
izdajo prepovedi vstopa brez odločbe o vrnitvi državljanom tretjih držav, odkritih med mejno 
kontrolo na izstopu. Poročevalka meni, da je uvedba prepovedi vstopa za državljane tretjih 
držav, ki prostovoljno zapustijo ozemlje, neproduktivna in nezdružljiva s ciljem predloga za 
povečanje učinkovitosti vračanja. Komisija tudi ni v zadostni meri dokazala, da bi ta ukrep 
državljane tretjih držav v prihodnje odvračal od nedovoljenega vstopa. Uvedba prepovedi 
vstopa za državljane tretjih držav, ki so brez dovoljenja prebivali na ozemlju države, pri 
izstopu jih bo bolj odvračala od tega, da bi sami zapustili to ozemlje, kot pa jih spodbujala k 
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temu. Poleg tega si težko praktično predstavljamo, kako bi se v postopku izstopa na mejnem 
prehodu ocenjevale sorazmernost in individualne okoliščine državljana tretje države. 
Poročevalka meni, da bi se v praksi verjetno navidezno samodejno izdajale prepovedi vstopa 
brez ustrezne individualne ocene posebnih okoliščin državljana tretje države.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne traja 
več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, 
če državljan tretje države predstavlja resno 
grožnjo javnemu redu, javni varnosti ali 
državni varnosti.

3. Trajanje prepovedi vstopa se določi 
ob upoštevanju vseh ustreznih okoliščin 
posameznega primera in načeloma ne traja 
več kot pet let. Pet let se lahko prekorači, 
če državljan tretje države predstavlja resno, 
dejansko in trenutno grožnjo javni 
varnosti ali državni varnosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice preučijo preklic ali začasen 
odlog prepovedi vstopa, če lahko državljan 
tretje države, za katerega je bila izdana 
prepoved vstopa v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1, dokaže, da je 
zapustil ozemlje države članice v celoti v 
skladu z odločbo o vrnitvi.

Države članice prekličejo ali začasno 
odložijo prepoved vstopa, če je državljan 
tretje države, za katerega je bila izdana 
prepoved vstopa v skladu z drugim 
pododstavkom odstavka 1, prostovoljno 
zapustil ozemlje države članice v skladu s 
členom 9a.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 14 in členu 9 o prostovoljnem odhodu ter k uvodni izjavi 25 o prepovedi vstopa. 
Poročevalka meni, da je uvedba prepovedi vstopa za državljane tretjih držav, ki prostovoljno 
zapustijo ozemlje, neproduktivna in nezdružljiva s ciljem predloga za povečanje učinkovitosti 
vračanja, saj Komisija zaradi odsotnosti ocene učinka ni v zadostni meri dokazala 
odvračilnega učinka prepovedi vstopa.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, 
katerim je bilo odobreno dovoljenje za 
prebivanje po Direktivi Sveta 
2004/81/ES28, ne velja prepoved vstopa, 
brez poseganja v točko (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, 
da zadevni državljan tretje države ne 
predstavlja grožnje za javni red, javno 
varnost ali nacionalno varnost.

Za žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi, 
katerim je bilo odobreno dovoljenje za 
prebivanje po Direktivi Sveta 
2004/81/ES28, ne velja prepoved vstopa, 
brez poseganja v točko (b) prvega 
pododstavka odstavka 1 in pod pogojem, 
da zadevni državljan tretje države ne 
predstavlja dejanske in trenutne grožnje za 
javno varnost ali nacionalno varnost.

__________________ __________________
28 Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. 
aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, 
izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so 
žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so 
bili predmet dejanj omogočanja 
nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi (UL L 261, 6.8.2004, 
str. 19).

28 Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. 
aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, 
izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so 
žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so 
bili predmet dejanj omogočanja 
nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s 
pristojnimi organi (UL L 261, 6.8.2004, 
str. 19).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 14 in členu 9 o prostovoljnem odhodu ter k uvodni izjavi 25 o prepovedi vstopa. 
Poročevalka meni, da je uvedba prepovedi vstopa za državljane tretjih držav, ki prostovoljno 
zapustijo ozemlje, neproduktivna in nezdružljiva s ciljem predloga za povečanje učinkovitosti 
vračanja, saj Komisija ni v zadostni meri dokazala odvračilnega učinka prepovedi vstopa, ker 
ni opravila ocene učinka
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Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadalje razvija nacionalni 
sistem upravljanja vračanja, v okviru 
katerega se obdelujejo vse potrebne 
informacije za izvajanje te direktive, zlasti 
kar zadeva upravljanje posameznih 
primerov in morebitnih postopkov v zvezi 
z vračanjem.

1. Vsaka država članica vzpostavi, 
vodi, vzdržuje in nadalje razvija nacionalni 
sistem upravljanja vračanja, v okviru 
katerega se podpira upravljanje 
posameznih primerov in morebitnih 
postopkov v zvezi z vračanjem, vključno s 
ponovno integracijo v državi vrnitve.

Or. en

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni sistem se vzpostavi na 
način, ki zagotavlja tehnično združljivost 
ter omogoča komunikacijo s centralnim 
sistemom, vzpostavljenim v skladu s 
členom 50 Uredbe (EU) .../... [uredba o 
evropski mejni in obalni straži].

2. Nacionalni sistem se vzpostavi na 
način, ki zagotavlja tehnično združljivost 
ter omogoča komunikacijo s centralnim 
sistemom, vzpostavljenim v skladu s 
členom 50 Uredbe (EU) 2019/1896.

Or. en

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 

Države članice oblikujejo programe za 
zagotavljanje logistične, finančne in druge 
materialne oziroma stvarne pomoči v 
skladu z nacionalno zakonodajo z 
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namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130.

namenom podpiranja vračanja nezakonito 
prebivajočih državljanov tretjih držav, ki 
so državljani tretjih držav s seznama v 
Prilogi I k Uredbi Sveta (ES) 
št. 539/200130. Države članice 
državljanom tretjih držav v postopku 
vračanja omogočijo komuniciranje z 
Mednarodno organizacijo za migracije in 
Visokim komisariatom OZN za begunce 
ter jim zagotovijo kontaktne podatke 
organizacij, ki nudijo pravno pomoč ali 
svetovanje.

__________________ __________________
30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

30 Uredba Sveta (ES) št. 539/2001 z dne 
15. marca 2001 o seznamu tretjih držav, 
katerih državljani morajo pri prehodu 
zunanjih meja imeti vizume, in držav, 
katerih državljani so oproščeni te zahteve 
(UL L 81, 21.3.2001, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takšna pomoč lahko vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve.

Takšna pomoč vključuje podporo pri 
ponovnem vključevanju v tretji državi 
vrnitve.

Or. en

Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V okviru nacionalnih programov se 
neprekinjeno zagotavlja oskrba 
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državljanov tretjih držav v vseh fazah 
postopka vračanja in ponovne integracije. 
To vključuje tudi, da države članice pred 
odhodom zagotovijo ustrezne informacije 
o razmerah v državah vrnitve, ustrezen 
prenos oskrbe oseb v ranljivem položaju 
ter ureditve skrbništva nad otroki brez 
spremstva in otroki, ločenimi od družine. 
Nacionalni programi vključujejo 
mehanizme za ustrezen prenos pravne 
pomoči ter dostopa do mehanizmov 
pravnega varstva in pritožbenih 
mehanizmov ter dostop do ustreznih 
nacionalnih upravnih in kazenskih 
postopkov, zlasti v skladu z direktivami 
2009/52/ES, 2011/36/EU in 2012/29/EU, 
med celotnim postopkom vračanja, 
vključno z ukrepi za zagotavljanje dostopa 
do pravnega varstva po vrnitvi v tretjo 
državo.

Or. en

Obrazložitev

Spoštljiv način vračanja na podlagi pravic in trajna ponovna integracija se najbolje izvajata 
z ustreznim vodenjem primerov, pri katerem se zagotovijo trajne rešitve za vrnjene osebe. 
Poročevalka poudarja, da je za žrtve in priče bistvenega pomena, da lahko sodelujejo v 
ustreznih postopkih ter imajo dostop do pravnega varstva.

Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev takšne pomoči, vključno z 
njeno vrsto in obsegom, je odvisna od 
sodelovanja zadevnega državljana tretje 
države s pristojnimi organi držav članic, 
kot je določeno v členu 7 te direktive.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Zadnji pododstavek predlaganega člena 14(3) dostop do programov prostovoljnega vračanja 
pogojuje s sodelovanjem vrnjene osebe z organi, kar bi bilo pogosto težko izvedljivo in bi 
osebe odvračalo od prostovoljnega vračanja, kot je jasno opisano v mnenju 6 agencije FRA.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na zahtevo v jeziku, 
ki ga državljan tretje države razume ali za 
katerega se lahko smiselno domneva, da 
ga razume, zagotovijo pisni ali ustni 
prevod glavnih elementov odločb v zvezi z 
vrnitvijo iz odstavka 1, vključno z 
informacijami o razpoložljivih pravnih 
sredstvih.

2. Države članice v jeziku, ki ga 
državljan tretje države razume, zagotovijo 
pisni ali ustni prevod glavnih elementov 
odločb v zvezi z vrnitvijo iz odstavka 1, 
vključno z informacijami o razpoložljivih 
pravnih sredstvih.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti v predlogu se elementi v zvezi z zagotavljanjem informacij iz 
člena 15 prestavijo v člen 7. Če bodo migranti pravočasno prejeli nepristranske in zanesljive 
informacije, se bodo lahko ozaveščeno odločali in bodo bolj pripravljeni na vrnitev ter bodo 
bolj odgovorni v postopku vračanja, s čimer bodo možnosti za njihovo trajno ponovno 
integracijo večje. Te informacije in informacije o različnih fazah postopka se državljanom 
tretjih držav zagotovijo v jeziku, ki ga razumejo.

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice se lahko odločijo, 
da ne uporabijo odstavka 2 za državljane 
tretjih držav, ki so nezakonito vstopili na 
ozemlje države članice in zato niso dobili 
dovoljenja ali pravice do prebivanja v tej 

črtano
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državi članici.
V takšnem primeru se odločbe v zvezi z 
vrnitvijo iz odstavka 1 izdajo na 
standardnem obrazcu, ki je določen v 
nacionalni zakonodaji.
Države članice dajo na voljo splošne 
informacije z razlago glavnih elementov 
standardnega obrazca v vsaj petih jezikih, 
ki jih nezakoniti priseljenci, ki v zadevno 
državo članico vstopajo, najbolj pogosto 
uporabljajo ali razumejo.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti v predlogu se elementi v zvezi z zagotavljanjem informacij iz 
člena 15 prestavijo v člen 7. Če bodo migranti pravočasno prejeli nepristranske in zanesljive 
informacije, se bodo lahko ozaveščeno odločali in bodo bolj pripravljeni na vrnitev, prav tako 
bodo bolj odgovorni v postopku vračanja, s čimer bodo možnosti za njihovo trajno ponovno 
integracijo večje. Te informacije in informacije o različnih fazah postopka se državljanom 
tretjih držav zagotovijo v jeziku, ki ga razumejo.

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
zagotovi učinkovito pravno sredstvo, da se 
pritoži zoper odločbo v zvezi z vrnitvijo iz 
člena 15(1) ali zagotovi njen ponovni 
pregled pred pristojnim sodnim organom .

Zadevnemu državljanu tretje države se 
zagotovi učinkovito pravno sredstvo, da se 
pritoži zoper odločbo v zvezi z vrnitvijo iz 
člena 15(1) ali zagotovi njen ponovni 
pregled pred pristojnim sodnim organom, v 
skladu s členom 47 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevnemu državljanu tretje države se 
odobri pravica do pritožbe na eni sami 
stopnji sodnega pravnega varstva zoper 
odločbo o vrnitvi, kadar ta odločba temelji 
na odločitvi o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejeti v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih], za katero je bila v skladu s 
členom 53 navedene uredbe zagotovljena 
učinkovita sodna presoja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka v celoti podpira predlagano črtanje upravnih organov kot pristojnih pritožbenih 
organov v skladu s členom 47 Listine EU o temeljnih pravicah. Pri tem pa poudarja, da 
predlog za eno samo stopnjo sodnega pravnega varstva v vseh državah članicah presega 
sodno prakso Sodišča Evropske unije (zadeva C-180/17, X in Y) in bi nekaterim državam 
članicam preprečil uporabo višjih stopenj varstva v okviru svojih ustav. Poseganje v 
organizacijo naknadnih pritožb je nezdružljivo z načelom postopkovne avtonomije.

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsi učinki odločbe o vrnitvi se 
odložijo do roka, določenega za vložitev 
pritožbe zoper zavrnitev prošnje za 
mednarodno zaščito, in v primeru, da se ta 
pritožba vloži, do odločitve o pritožbi.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba zagotavlja načelo enakosti orožij in pravico do učinkovitega pravnega sredstva, 
kakor je opredeljeno v sodbi Sodišča EU v zadevi Gnandi proti Belgiji, C-181/16.
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Predlog spremembe 97

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe na prvi 
stopnji in, če je bila pritožba vložena v 
določenem roku, za čas obravnave 
pritožbe, kadar obstaja tveganje kršitve 
načela nevračanja. Če je vložena 
nadaljnja pritožba zoper prvo ali poznejšo 
odločbo v pritožbenem postopku in v vseh 
ostalih primerih, se izvršba odločbe o 
vrnitvi ne odloži, razen če sodišče na 
zahtevo prosilca ali po uradni dolžnosti ne 
odloči drugače, pri čemer ustrezno 
upošteva posebne okoliščine posameznega 
primera.

Izvršba odločbe o vrnitvi se samodejno 
odloži do roka za vložitev pritožbe zoper to 
odločbo, za čas obravnave pritožbe in 
dokler pritožnik ni obveščen o odločitvi o 
pritožbi. Pritožba zoper odločbo o vrnitvi 
bi morala imeti samodejni suspenzivni 
učinek tudi v primeru odprtih postopkov 
pred kazenskim sodiščem, da se tako 
žrtvam kot tudi osumljencem zagotovi 
dostop do pravnega varstva.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da bi morala imeti pritožba zoper odločbo o vrnitvi vedno suspenzivni 
učinek, saj v nasprotnem primeru pritožnik ne bi imel na voljo učinkovitega pravnega 
sredstva. Poleg tega je dodaten postopek za obravnavanje vprašanja suspenzivnega učinka za 
pravosodne sisteme preobremenjujoč, saj je obvezen v vseh zadevah, v katerih se presoja 
tveganje vrnitve, tudi v okviru pritožbe.

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se niso pojavili novi relevantni 
elementi ali ugotovitve, ki bistveno 
spreminjajo posebne okoliščine 
posameznega primera, oziroma zadevni 
državljan tretje države ni predložil takšnih 
novih relevantnih elementov ali 
ugotovitev, se prvi in drugi pododstavek 
tega odstavka ne uporabljata, če:

črtano
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(a) je bil razlog za začasno odložitev iz 
navedenih pododstavkov ocenjen v 
postopku v okviru uporabe Uredbe (EU) 
.../... [uredba o azilnih postopkih], za 
katerega je bila zagotovljena učinkovita 
sodna presoja v skladu s členom 53 
navedene uredbe;
(b) je odločba o vrnitvi izdana na 
podlagi odločitve o prenehanju zakonitega 
prebivanja, ki je bila sprejeta po takšnem 
postopku.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalka poudarja, da bi morala imeti pritožba zoper odločbo o vrnitvi vedno suspenzivni 
učinek, saj v nasprotnem primeru pritožnik ne bi imel na voljo učinkovitega pravnega 
sredstva. Poleg tega je dodaten postopek za obravnavanje vprašanja suspenzivnega učinka za 
pravosodne sisteme preobremenjujoč, saj je obvezen v vseh zadevah, v katerih se presoja 
tveganje vrnitve, tudi v okviru pritožbe.

Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice odobrijo rok, ki ni daljši 
od petih dni, za vložitev pritožbe zoper 
odločbo o vrnitvi, če je bila takšna 
odločba izdana na podlagi pravnomočne 
odločitve o zavrnitvi prošnje za 
mednarodno zaščito, sprejete v skladu z 
Uredbo (EU) .../... [uredba o azilnih 
postopkih].

črtano

Or. en

Obrazložitev

Rok, ki ni daljši od pet dni, za pritožbo zoper odločbo o vrnitvi, ki je posledica odločitve o 
zavrnitvi prošnje za azil, bi bilo treba črtati. Tako kratka časovna omejitev ogroža 
učinkovitost pritožbe v praksi. Sodišče Evropske unije je v zadevi Diouf razsodilo, da mora 
rok, ki je na voljo za vložitev pritožbe, v praksi zadostovati za pripravo in vložitev 
učinkovitega pravnega sredstva. Ocenilo je, da na splošno zadostuje rok, ki je daljši od 
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petnajst dni, končno presojo učinkovitosti roka pa je prepustilo nacionalnemu sodišču.

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo zagotovi potrebna pravna pomoč 
in/ali pravno zastopanje brezplačno v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
ali pravili glede pravne pomoči ter lahko 
določijo, da za takšno brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3) do (6) Direktive 
2005/85/ES.

6. Države članice zagotovijo, da se na 
zahtevo brezplačno zagotovita pravna 
pomoč in/ali pravno zastopanje, ter lahko 
določijo, da za to brezplačno pravno 
pomoč in/ali pravno zastopstvo veljajo 
pogoji iz člena 15(3)(b) in člena 15(3)(c) 
Direktive 2005/85/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 40 o ukrepih, potrebnih za zagotavljanje učinkovitega izvajanja te direktive, k členu 7 o 
pravici državljanov tretjih držav do obveščenosti med postopki vračanja in k členu 14 o 
upravljanju vračanja. Poročevalka poudarja, da je dostop do pravne pomoči eden bistvenih 
elementov učinkovite in trajnostne politike vračanja.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obstaja nevarnost pobega, določena 
v skladu s členom 6;

(a) obstaja nevarnost pobega v smislu 
točke (7) člena 3;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s črtanjem člena 6 na predlog poročevalke.
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Predlog spremembe 102

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zadevni državljan tretje države 
ogroža javni red, javno varnost ali 
nacionalno varnost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu z mnenjem Agencije EU za temeljne pravice o tej prenovitvi je tudi poročevalka 
zaskrbljena zaradi vključitve tega novega razloga za pridržanje. Po mnenju Sodišča Evropske 
unije je treba področje uporabe izjem „nacionalne varnosti in javnega reda“ ter „javnega 
reda“ v okviru zakonodaje EU o azilu in priseljevanju razlagati ozko. Sodišče je tudi 
poudarilo, da bi bilo treba pridržanje državljanov tretjih držav, ki predstavljajo to grožnjo, 
obravnavati v okviru veljavnega kazenskega prava, upravnega kazenskega prava in 
zakonodaje, ki se nanaša na prenehanje zakonitega prebivanja zaradi razlogov javnega reda.

Predlog spremembe 103

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obdobje pridržanja je kar se da kratko in 
traja le toliko časa, kolikor trajajo postopki 
za ureditev odstranitve, ti pa se izvajajo 
skrbno.

Ukrep pridržanja se lahko uporabi le, če 
osebi, na katero se nanaša, ne povzroča 
nesorazmerne škode.  To se oceni na 
podlagi preskusa ranljivosti, ki se opravi 
pred pridržanjem ali takoj po njem. 
Obdobje pridržanja je kar se da kratko, 
zlasti v primeru oseb v ranljivem položaju, 
in traja le toliko časa, kolikor trajajo 
postopki za ureditev odstranitve, ti pa se 
izvajajo skrbno. Alternative pridržanju 
imajo vedno prednost in morajo biti 
dejansko na voljo.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb k 
členu 18 o pridržanju in k uvodnima izjavama 27 in 28. Poročevalka v skladu s pravom o 
človekovih pravicah poudarja, da bi se moral odvzem prostosti uporabiti kot zadnja možnost.

Predlog spremembe 104

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V vsakem primeru se na zahtevo 
zadevnega državljana tretje države ali po 
uradni dolžnosti pridržanje pregleda v 
razumnih časovnih presledkih. V primeru 
podaljšanja pridržanja pregled nadzira 
sodni organ.

3. V vsakem primeru se na zahtevo 
zadevnega državljana tretje države ali po 
uradni dolžnosti pridržanje pregleda v 
razumnih časovnih presledkih. Pregled 
nadzira sodni organ.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb k 
temu členu in uvodnima izjavama 27 in 28. Poročevalka poudarja, da je pregled odvzema 
prostosti bistven za zagotavljanje, da je še naprej nujen in sorazmeren v posameznih 
okoliščinah ter da se pridržanje uporablja kot izjemen ukrep, pri čemer je obdobje pridržanja 
kar se da kratko in traja le toliko časa, kolikor trajajo postopki za ureditev odstranitve, ti pa 
se izvedejo skrbno, kot je določeno v direktivi o vračanju.

Predlog spremembe 105

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica 
določi najdaljše dovoljeno obdobje 
pridržanja, ki ni krajše od treh in daljše od 
šestih mesecev.

5. Pridržanje traja, dokler so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 in kolikor je 
to potrebno, da se zagotovi uspešna 
odstranitev. Vsaka država članica določi 
omejeno obdobje pridržanja, ki ne sme 
presegati treh mesecev.
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Or. en

Obrazložitev

Dolgo pridržanje je v nasprotju s cilji vlade glede skladnosti z odločbami o vrnitvi in 
učinkovitim vračanjem. Razpoložljivi podatki ne kažejo, da bi bila potrebna dolga obdobja 
pridržanja za spodbujanje učinkovitega vračanja, saj ni videti, da bi obstajala jasna povezava 
med najdaljšim obdobjem pridržanja v nacionalni zakonodaji in učinkovitostjo vračanja iz 
posameznih držav članic. Študije iz Italije (študija odbora italijanskega senata ya človekove 
pravice iz julija 2014 y naslovom „Rapporto Sui Centri Di Identificazione ed Espulsione in 
Italia“) na primer kažejo, da stopnja vračanja ni povečala, če se pridržani ljudje niso vrnili v 
30 do 60 dneh pridržanja. Tudi v Franciji so ugotovili, da se večina ljudi vrne v prvih nekaj 
dneh, kar pomeni, da bo podaljšanje z 32 na 45 dni in zdaj s 45 na 90 dni le malo vplivalo na 
vračanje, medtem ko bo imelo druge negativne učinke (La Cimade, Décryptage du projet de 
loi asile et immigration, junij 2017).

Predlog spremembe 106

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen za omejeno 
obdobje, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne sme presegati dvanajst 
mesecev, kadar obstaja verjetnost, da bo 
postopek odstranitve kljub vsem ustreznim 
prizadevanjem trajal dlje zaradi:

6. Države članice ne smejo podaljšati 
obdobja iz odstavka 5, razen za omejeno 
obdobje, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo ne sme presegati šest mesecev, 
kadar obstaja verjetnost, da bo postopek 
odstranitve kljub vsem ustreznim 
prizadevanjem trajal dlje zaradi:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb k 
temu členu in uvodnima izjavama 27 in 28.  Dolgo pridržanje je v nasprotju s cilji vlade glede 
skladnosti z odločbami o vrnitvi in učinkovitim vračanjem. Razpoložljivi podatki ne kažejo, da 
bi bila potrebna dolga obdobja pridržanja za spodbujanje učinkovitega vračanja, saj ni 
videti, da bi obstajala jasna povezava med najdaljšim obdobjem pridržanja v nacionalni 
zakonodaji in učinkovitostjo vračanja iz posameznih držav članic.

Predlog spremembe 107

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pridržanje se praviloma izvaja v 
posebnih centrih za pridržanje. Če država 
članica ne more zagotoviti nastanitve v 
posebnem centru za pridržanje in mora za 
to uporabiti nastanitev v zaporu, so 
državljani tretjih držav v pridržanju ločeni 
od navadnih zapornikov.

1. Pridržanje se praviloma izvaja v 
posebnih centrih za pridržanje. Če država 
članica ne more zagotoviti nastanitve v 
posebnem centru za pridržanje in mora za 
to uporabiti nastanitev v zaporu, so 
državljani tretjih držav v pridržanju ločeni 
od navadnih zapornikov. Prostor 
pridržanja je zasnovan ali prilagojen za 
namene upravnega pridržanja, tako da je 
gibanje omejeno le do te mere, kolikor je 
nujno potrebno zaradi varnosti, zasebnosti 
in varovanja ter da se omogoči neoviran 
dostop do prostorov na prostem.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 18 
o pridržanju ter k uvodnima izjavama 27 in 28. Poročevalka poudarja, da je treba dopolniti 
standarde EU o pridržanju. Ker je odvzem prostosti daljnosežna oblika vmešavanja države v 
življenje posameznika, je treba k temu dodati zaščitne ukrepe, s katerimi se yagotovi, da bo 
odvzem sorazmeren in omejen na to, kar je nujno potrebno, da se prepreči pobeg ali 
odstranitev. Gl. Člen 10(1) in (2) Direktive 2013/33, 19. splošno poročilo Evropskega odbora 
za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja 
(odstavek 79), zadevo ESČP št. 14244/13 Alimov proti Turčiji (odstavek 83), zadevo št. 
42525/07 Ananyev in drugi proti Rusiji (odstavek 149 in nadaljnji odstavki) in zadevo št. 
39472/07 Popov proti Franciji (odstavek 95).

Predlog spremembe 108

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Državljanom tretjih držav v 
pridržanju se na zahtevo dovoli, da 
pravočasno vzpostavijo stik z zakonitimi 
zastopniki, družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi.

2. Državljanom tretjih držav v 
pridržanju se na zahtevo omogoči, da 
pravočasno vzpostavijo stik z zakonitimi 
zastopniki, družinskimi člani in pristojnimi 
konzularnimi organi, in dovoli, da 
sprejmejo obiskovalce.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 18 
o pridržanju ter k uvodnima izjavama 27 in 28. Gl. člen 10(4) Direktive 2013/33, načelo št. 18 
Priporočila Sveta ministrov Rec2003)5, odstavek 72 Poročila Evropskega odbora za 
preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja o 8. obisku 
na Nizozemskem leta 2011 (CPT/Inf (2012) 21).

Predlog spremembe 109

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Posebna pozornost se posveti 
razmeram ranljivih oseb. Zagotovi se 
nujna zdravstvena oskrba in osnovno 
zdravljenje.

3. Posebna pozornost se posveti 
razmeram oseb v ranljivem položaju. 
Zagotovi se nujna zdravstvena oskrba in 
osnovno zdravljenje in zdravljenje v 
primeru posebnih zdravstvenih potreb. 
Nosečnice in doječe matere se ne 
pridržijo, če bi pridržanje škodovalo 
njihovemu zdravju ali zdravju njihovega 
otroka oziroma v primeru nosečnic 
zdravju njihovega še nerojenega otroka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k uvodni 
izjavi 38 in členu 14, ki poudarjata, da morajo nacionalni sistemi za upravljanje vračanja 
vključevati posebne mehanizme za odkrivanje in obravnavanje morebitnih ranljivosti oseb v 
postopku vračanja. Poročevalka predlaga opredelitev izraza „osebe v ranljivem položaju“ v 
skladu z opredelitvijo iz tematskega dokumenta Mednarodne organizacije za migracije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin migrantov ter posebnih potrebah migrantov 
v ranljivem položaju, ki je bil pripravljen kot prispevek k pripravljalnemu postopku 
globalnega dogovora o migracijah. Dokument uvaja opredelitev ranljivosti, ki se oddaljuje od 
kategorij oseb in se osredotoča na več dejavnikov (posamične, skupnostne, gospodinjske, 
strukturne in situacijske), ki lahko vplivajo na ranljivost oseb. Ta opredelitev zahteva 
temeljito posamično oceno dejavnikov, ki povečujejo ranljivost in prispevajo k zaščiti. 
Vzajemno delovanje dejavnikov na ravni posameznika, gospodinjstva, skupnosti in na 
strukturni ravni ter situacijskih dejavnikov je tisto, ki povečuje ali zmanjšuje ranljivost 
posameznikov, gospodinjstev, skupnosti in skupin za nasilje, izkoriščanje, zlorabo in kršenje 
pravic. Gl. tudi: Smernice Visokega komisariata OZN za begunce o veljavnih merilih in 
standardih v zvezi s pridržanjem prosilcev za azil in alternativami pridržanju (smernice št. 
9.3, odstavek 58).
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Predlog spremembe 110

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ustrezne in pristojne nacionalne, 
mednarodne in nevladne organizacije ter 
organi imajo možnost obiskati centre za 
pridržanje iz odstavka 1, kolikor so ti 
uporabljeni za pridržanje državljanov 
tretjih držav v skladu v tem poglavjem. Za 
takšne obiske se lahko zahteva dovoljenje.

4. Upravni organi pridržanim 
osebam omogočijo, da ohranijo prost in 
nemoten stik z zunanjim svetom. Ustrezne 
in pristojne nacionalne, mednarodne in 
nevladne organizacije ter organi imajo 
možnost obiskati centre za pridržanje iz 
odstavka 1, kolikor so ti uporabljeni za 
pridržanje državljanov tretjih držav v 
skladu s tem poglavjem. To vključuje 
pooblaščene organe, ki so pristojni za 
odkrivanje žrtev trgovine z ljudmi, 
mučenja, nehumanega ali ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja. Za te obiske se 
lahko zahteva dovoljenje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 18 
o pridržanju ter k uvodnima izjavama 27 in 28. Gl. Priporočilo CM/Rec(2003)5, načelo št. 
18.

Predlog spremembe 111

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pridržanim državljanom tretjih 
držav se redno zagotavljajo informacije, ki 
pojasnjujejo pravila v centru in določajo 
njihove pravice in obveznosti. Te 
informacije vključujejo tudi informacije o 
pravici – v skladu z nacionalno zakonodajo 
– do stikov z organizacijami in organi iz 
odstavka 4.

5. Pridržanim državljanom tretjih 
držav se redno zagotavljajo informacije, ki 
pojasnjujejo pravila v centru in določajo 
njihove pravice in obveznosti. Te 
informacije vključujejo tudi informacije o 
pravici – v skladu z nacionalno zakonodajo 
– do stikov z organizacijami in organi iz 
odstavka 4. Pridržane osebe imajo 
pravico, da pri pristojnih in neodvisnih 
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organih vložijo pritožbo zoper morebitna 
vprašanja v zvezi z razmerami, v katerih 
so pridržane.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k členu 18 
o pridržanju ter k uvodnima izjavama 27 in 28. Gl. odstavek 48 (xy) smernic št. 8 iz Smernic 
Visokega komisariata OZN za begunce, smernice št. 10.6 iz Dvajsetih smernic o prisilnem 
vračanju, točko 9.2.14 Resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1707(2010), 
načelo št. 33 iz Skupnih načel OZN za zaščito vseh oseb, ki so na kakršen koli način pridržane 
ali zaprte, člen 10 Konvencije o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.

Predlog spremembe 112

Predlog direktive
Člen 20 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pridržanje mladoletnikov in družin Prepoved pridržanja mladoletnikov in 
družin

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti 
kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi 
zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi 
starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Gl. na 
primer ESČP – Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 
28151/13, 22. februar 2017.

Predlog spremembe 113

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mladoletniki brez spremstva in 
družine z mladoletniki se pridržijo le, ko so 

1. Mladoletniki in družine z 
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izrabljena vsa druga sredstva in za 
najkrajše ustrezno obdobje.

mladoletniki se ne pridržijo.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40 ter členu 18. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo 
največjo korist, niti kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved 
pridržanja otrok, da bi zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist 
otroka“ pomeni, da tudi starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti 
nikoli pridržani. Gl. na primer ESČP – Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, 
zahtevi št. 25794/13 in št. 28151/13, 22. februar 2017.

Predlog spremembe 114

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Družinam, pridržanim pred 
odstranitvijo, se zagotovi ločena 
namestitev, kjer je zagotovljena ustrezna 
zasebnost.

2. Pred odstranitvijo se 
mladoletnikom brez spremstva, 
mladoletnikom, ločenim od družine, in 
mladoletnikom v spremstvu družine 
zagotovijo ustrezne alternative pridržanju. 
Mladoletniki se med postopkom ne ločijo 
od staršev s pridržanjem ali odstranitvijo 
enega od staršev. Družine se ohranijo 
skupaj, razen če je ogrožena varnost 
otroka. Ohranjanje družine skupaj 
vključuje izvajanje alternativ pridržanju 
za vso družino in zaščito staršev pred 
odstranitvijo, dokler postopek ni končan. 
Po potrebi se zagotovita ustrezno varstvo 
in namestitev, ki otrokom in družinam 
omogočata, da živijo skupaj v skupnostih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40 ter členu 18. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo 
največjo korist, niti kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved 
pridržanja otrok, da bi zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist 
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otroka“ pomeni, da tudi starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti 
nikoli pridržani. Gl. na primer ESČP – Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, 
zahtevi št. 25794/13 in št. 28151/13, 22. februar 2017.

Predlog spremembe 115

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pridržani mladoletniki se lahko v 
prostem času ukvarjajo z dejavnostmi, 
vključno z igrami in rekreacijskimi 
dejavnostmi, primernimi njihovi starosti, 
ter imajo, odvisno od dolžine prebivanja, 
dostop do izobraževanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti 
kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi 
zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi 
starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Gl. na 
primer ESČP – Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 
28151/13, 22. februar 2017.

Predlog spremembe 116

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mladoletnikom brez spremstva se, 
kolikor je le mogoče, zagotovi namestitev 
v ustanovah, ki imajo osebje in 
zmogljivosti, ki upoštevajo potrebe oseb 
njihove starosti.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti 
kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi 
zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi 
starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Gl. na 
primer ESČP – Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 
28151/13, 22. februar 2017.

Predlog spremembe 117

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pri pridržanju mladoletnikov pred 
odstranitvijo je najpomembneje ravnati v 
korist otroka.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, ker je neločljivo povezan s predlogi sprememb k 
uvodnima izjavama 28 in 40. Pridržanje mladoletnikov ni nikoli v njihovo največjo korist, niti 
kadar so na voljo družinske enote. Zato bi bilo treba uvesti prepoved pridržanja otrok, da bi 
zaščitili mladoletnike. Poleg tega uporaba koncepta „največja korist otroka“ pomeni, da tudi 
starši ali zakonski ali običajni primarni skrbniki ne bi smeli biti nikoli pridržani. Gl. na 
primer ESČP – Abdullahi Elmi in Aweys Abubakar proti Malti, zahtevi št. 25794/13 in št. 
28151/13, 22. februar 2017.

Predlog spremembe 118

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en
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Obrazložitev

Ker ni jasno, kašen bo izid pogajanj o novem paktu in uredbi o azilnem postopku, kar zadeva 
postopkovne zaščitne ukrepe, ni mogoče celovito oceniti posledic predlaganega postopka 
vračanja na meji za temeljne pravice te posebne kategorije državljanov tretjih držav. 
Združitev obeh režimov bi pomenilo predolgo obdobje pridržanja in precejšnje zmanjšanje 
postopkovnih zaščitnih ukrepov, kar ogroža dejanski dostop do učinkovitih pravnih sredstev. 
Poročevalka meni, da je predlagani najdaljši rok za vložitev pritožbe, in sicer 48 ur, 
nesprejemljiv glede na to, v kako negotovem položaju so državljani tretjih držav, na katere se 
nanaša odločba o vrnitvi, med postopki na meji in pridržanjem. Na teh mestih pogosto ni 
najboljšega dostopa do pravne pomoči in tolmačenja, ki je ključni element učinkovitega 
pravnega sredstva, poleg tega je ta dostop nujen, če upoštevamo, kako zapleteni so postopki 
pred sodiščem. Izdajanje odločb o vrnitvi s pomočjo standardnega obrazca, bi še dodatno 
negativno vplivalo na sodno varstvo državljanov tretjih držav. Poleg tega zahtevani dodatni 
pogoji za odložitveni učinek niso skladni s členom 47 Listine in sodno prakso Evropskega 
sodišča za človekove pravice in Sodišča EU.  Poročevalka nasprotuje predlogu, da se v 
direktivi najdaljše obdobje pridržanja državljanov tretjih držav, katerih prošnja za azil je bila 
na meji  zavrnjena in ki so v postopku vrnitve na meji, podaljša na 22 mesecev. Dokazati je 
treba, da je tako dolgo pridržanje potrebno za učinkovito vrnitev ali da bo pripomoglo k 
učinkoviti vrnitvi. Raziskave praks pridržanja kažejo prav nasprotno, in sicer se po 30 ali 60 
dneh pridržanja verjetnost dejanske vrnitve precej zmanjša, med drugim zaradi 
nesodelovanja organov države vrnitve.

Predlog spremembe 119

Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členi 6 
do 10, členom 13 in členom 14(3), 
členom 16, členom 18 in členom 22, 
najpozneje [šest mesecev po datumu 
začetka veljavnosti], za uskladitev s 
členom 14(1) in (2) pa najpozneje [eno leto 
po datumu začetka veljavnosti]. Komisiji 
takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členi 2 
do 4, členi 7 do 13, členom 14(3), členoma 
15 in 16 ter členi 18 do 20, najpozneje ... 
[šest mesecev po datumu začetka 
veljavnosti], za uskladitev s členom 14(1) 
pa najpozneje ... [eno leto po datumu 
začetka veljavnosti]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo teh predpisov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja skladnost z drugimi predlogi spremembe poročevalke.
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OBRAZLOŽITEV

V Direktivi 2008/115/ES (direktiva o vračanju iz leta 2008), so določeni skupni standardi in 
postopki za vračanje nedovoljeno prebivajočih državljanov tretjih držav z namenom 
spodbujanja učinkovite politike vračanja. 

Evropska komisija je v sporočilu iz leta 2014 o uporabi direktive o vračanju poudarila, da je 
direktiva pozitivno vplivala na razmere v zvezi s prostovoljnim odhodom in učinkovitim 
spremljanjem prisilnega vračanja ter prispevala k doseganju večjega zbliževanja v praksah 
pridržanja, vključno s splošnim skrajšanjem obdobij pridržanja pred odstranitvijo s širšo 
uporabo alternativ pridržanju po vsej EU.  Poleg tega je direktiva s postopkovnimi jamstvi 
prispevala k večji pravni varnosti in zmanjšala možnosti držav članic, da kot kaznivo dejanje 
opredelijo zgolj nedovoljeno prebivanje. Komisija je poudarila, da se glavni razlogi za 
nevračanje „nanašajo na praktične težave pri ugotavljanju istovetnosti povratnikov in 
pridobivanju potrebne dokumentacije od organov tretjih držav“. Ti sklepi so podprli prvotno 
odločitev Komisije, da ne bo pripravila predloga za prenovitev direktive o vračanju, temveč 
bo okrepila prizadevanja za sodelovanje z državami izvora na področju ponovnega sprejema 
njihovih državljanov.
 
Komisija je leta 2017 sprejela priporočilo o povečanju učinkovitosti vrnitev pri izvajanju 
direktive in opravila pregled priročnika o vračanju. V priporočilu je države članice pozvala, 
naj uskladijo svoje pristope, med drugim s povečanjem uporabe pridržanja in zmanjšanjem 
jamstev. Javne ocene o vplivu teh nedavnih priporočil na stopnjo vračanja ali na temeljne 
pravice vrnjenih oseb ni. Poleg tega kljub temu, da se je Komisija v svojem sporočilu iz 
leta 2014 zavezala, da bo zakonodajne predloge sprememb k direktivi predložila šele po 
temeljiti oceni njenega izvajanja, ocena učinka, na podlagi katere bi se preučilo, ali so 
potrebni dodatni zakonodajni ukrepi EU na področju vračanja, ni bila izvedena.

Malo razpoložljivih informacij, tudi ob upoštevanju, da je bilo zadnje poročilo držav članic o 
izvajanju direktive o vračanju iz leta 2008 izdelano leta 2014, kljub obveznosti poročanja 
vsaka tri leta, ovira vpogled v dejanske učinke direktive o vračanju iz leta 2008. Poročevalka 
se je zato zanesla tudi na akademske raziskave, ki večinoma dokazujejo, da je prostovoljno 
vračanje bolj trajnostno od prisilnega in da čas pridržanja, daljši od treh mesecev, nima 
dodane vrednosti v smislu izboljšanja učinkovitosti vračanja. Komisija je v svojem akcijskem 
načrtu EU o vračanju iz leta 2015 tudi ugotovila, da je prisilno vračanje za države članice 
dražje in manj trajnostno, saj ljudje, ki so se vrnili brez podpore za vključevanje, v večji meri 
ponovno zapuščajo domovino in se vračajo v EU. Te ugotovitve so v nasprotju z nekaterimi 
političnimi odločitvami iz predloga prenovitve direktive o vračanju. Odsotnost ocene učinka 
in odsotnost sklicevanja na poročilo o izvajanju iz leta 2014 v obrazložitvenem 
memorandumu predloga prenovitve direktive o vračanju ne prispevata k razumevanju 
spremembe logike Komisije. 

Na podlagi navedenega je nekdanja poročevalka naročila oceno učinka Evropskega 
parlamenta, da bi se zagotovilo informirano oblikovanje politike. Zahtevala je tudi mnenje 
Agencije za temeljne pravice in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Poleg tega 
sedanja poročevalka pripravlja poročilo o izvajanju direktive o vračanju iz leta 2008, v okviru 
katerega bo GD za parlamentarne raziskovalne storitve pripravil raziskovalno študijo, s katero 
bo podprla priporočila iz poročila o izvajanju. Namen te raziskave je prispevati k bolj 
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osveščenim zakonodajnim pogajanjem. 

Komisija je leta 2016 objavila Sporočilo o vzpostavitvi novega partnerskega okvira s tretjimi 
državami v okviru evropske agende o migracijah. Komisija priznava, da je sodelovanje s 
tretjimi državami bistveno za zagotavljanje učinkovitega in trajnostnega vračanja, vendar trdi, 
da to sodelovanje ne bi smelo nujno temeljiti na uradnih sporazumih o ponovnem sprejemu. 
Po sprejetju tega sporočila je bilo sklenjenih več neuradnih sporazumov s tretjimi državami, 
med drugim z Gambijo, Bangladešem, Turčijo, Etiopijo, Afganistanom, Gvinejo in 
Slonokoščeno obalo. 

Poročevalka obžaluje, da se ti neuradni dogovori sklepajo povsem brez ustreznega 
parlamentarnega nadzora ter demokratičnega in sodnega pregleda, ki bi ga v skladu s 
pogodbama zagotavljalo sklepanje uradnih sporazumov o ponovnem sprejemu. Uradni 
sporazumi, ki bi omogočili ustrezen demokratični pregled, bi zagotovili ustrezno spremljanje 
z vzpostavitvijo pravno zavezujočih okvirov sodelovanja, ki se lahko izpodbijajo pred sodišči. 
Zato poročevalka meni, da lahko posebne pravice Parlamenta s sklenitvijo neformalnih 
dogovorov o ponovnem sprejemu namesto formalnega postopka postanejo negotove. 

Še vedno obstajajo izzivi pri zagotavljanju dostojanstvenih, humanih, pravičnih in učinkovitih 
postopkov vračanja ob uporabi standardov s področja temeljnih pravic iz direktive o vračanju 
iz leta 2008. Glede na to poročevalka trdi, da bi si bilo treba v okviru celovite reforme 
pravnega reda na področju vračanja za cilj večje učinkovitosti prizadevati le, če je mogoče 
hkrati zagotoviti, da se ukrepi, sprejeti v tej smeri, dopolnijo z nedvoumnimi in izvršljivimi 
varovalnimi ukrepi na področju temeljnih pravic.

Poročevalka meni, da bi bilo treba direktivo spremeniti v skladu z naslednjimi prednostnimi 
nalogami:

1. Prednost dati prostovoljnemu odhodu in prostovoljnemu vračanju

Prostovoljno vračanje je temeljni steber pravične in dostojanstvene politike vračanja ter 
prednostna opcija za humano in varno vrnitev migrantov. Poročevalka poudarja tudi, da tretje 
države nerade sodelujejo pri prisilnem vračanju svojih državljanov. Državljanom tretjih držav 
se praviloma odobri obdobje 30 dni za prostovoljni odhod, da lahko sami izvršijo odločbo o 
vrnitvi. Prostovoljno vračanje bi moralo biti omogočeno v vseh fazah postopka, prepoved 
vstopa pa se ne sme uporabiti, kadar oseba prostovoljno zapusti ozemlje Evropske unije.  

2. Povečanje trajnosti in učinkovitosti postopkov vračanja
 
Poročevalka poudarja, da sta zagotavljanje informacij in jasnost v zvezi s postopki vračanja 
bistvena za večjo stopnjo ravnanja v skladu z odločbami o vrnitvi in poglobitev sodelovanja 
med državljani tretjih držav in organi, odgovornimi za vračanje. Zato bi bilo treba vzpostaviti 
ustrezne programe za upravljanje vračanja, ki bi vključevali individualizirano vodenje 
primerov, da se zagotovijo trajnostne rešitve za vrnjene osebe. To bi moralo vključevati 
ustrezne alternative pridržanju, ki temeljijo na skupnosti, ter pristop, ki temelji na socialnem 
delu, večji odgovornosti migrantov in krepitvi njihovega zaupanja, da bi si prizadevali za 
rešitev njihovega primera, s čimer bi dosegli boljše rezultate za vpletene vlade in migrante. 
Nacionalni programi bi morali zajemati tudi ukrepe za ponovno vključevanje in mehanizme 
za zagotavljanje prenosljivosti pravnega varstva ter dostopa do pravnega varstva in pravnih 
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sredstev za žrtve kriminala ali izkoriščanja za delovno silo med celotnim postopkom vračanja, 
tudi po vrnitvi v tretjo državo. 

3. Poostritev jamstev za osebe v postopku vračanja 

Dostop do pravnega varstva je ključnega pomena za zagotavljanje trajnostnega vračanja. 
Poročevalka poudarja, da je dostop do pravne pomoči in razlage bistveni element učinkovite 
in trajnostne politike vračanja ter da bi morala imeti pritožba zoper odločbo o vrnitvi vedno 
suspenzivni učinek, saj v nasprotnem primeru pritožnik nima na voljo učinkovitega pravnega 
sredstva. V skladu s pravom o človekovih pravicah bi moral biti odvzem prostosti skrajni 
ukrep, države pa bi morale vedno najprej preučiti možnost uporabe manj omejevalnih 
možnosti in vzpostaviti alternative pridržanju. Poročevalka ugotavlja tudi, da razpoložljivi 
podatki ne kažejo, da bi dolga obdobja pridržanja spodbujala učinkovito vračanje, saj ni 
videti, da bi obstajala jasna povezava med najdaljšim obdobjem pridržanja v nacionalni 
zakonodaji in učinkovitostjo vračanja iz posameznih držav članic. Poročilo uvaja opredelitev 
ranljivosti, ki se oddaljuje od kategorij oseb in se osredotoča na številne dejavnike, ki lahko 
vplivajo na ranljivost oseb. Ta opredelitev zahteva temeljito oceno posamičnih dejavnikov, ki 
povečujejo ranljivost in prispevajo k zaščiti. Končno bi bilo treba zagotoviti ustrezno 
spremljanje operacij prisilnega vračanja; poročevalka predlaga, da bi se države članice v ta 
namen lahko zanesle na nabor nadzornikov prisilne vrnitve, ki ga bo vzpostavila evropska 
mejna in obalna straža.

3. Prednostno upoštevanje največjih koristi otroka

Poročevalka uvaja jasnejše varovalne ukrepe za otroke v postopku vračanja ter poudarja, da se 
standardi na področju otrokovih pravic uporabljajo tako za otroke brez spremstva in otoke, 
ločene od družine, kot tudi za otroke v spremstvu družine. Vse odločitve bi se morale 
sprejemati po oceni največjih koristi otroka, ki bi se morale vedno prednostno upoštevati pri 
sprejemanju odločitev, ki vključujejo otroke. Ker pridržanje mladoletnikov nikoli ni v njihovo 
korist, pridržanje otrok migrantov ne more biti utemeljeno na podlagi mednarodnega prava o 
človekovih pravicah. Poročevalka uvaja prepoved pridržanja mladoletnikov in poudarja, da 
odločitve o pridržanju mladoletnikov s spremstvom ne bi smeli nikoli utemeljevati z 
enotnostjo družine. 

4. Izboljšani standardi glede pogojev in okoliščin pridržanja migrantov

Poročevalka je dopolnila pravila o pogojih za pridržanje migrantov s standardi evropskega 
odbora za preprečevanje mučenja in ustreznimi standardi OZN. Večje možnosti za pridržanje 
migrantov zahtevajo večjo usklajenost teh standardov. Prav tako bo to okrepilo potrebno 
medsebojno zaupanje znotraj EU v zvezi s premestitvami in ponovnim sprejemom 
državljanov tretjih držav, ki spadajo na področje uporabe Direktive. 

5. Zagotavljanje skladnosti, nujnosti in sorazmernosti politik

Ker ni jasno, kaj bo prinesel novi pakt o migracijah in azilu, natančneje novi predlog uredbe o 
azilnih postopkih (še manj pa je jasen izid pogajanj o predlogu), zlasti kar zadeva 
postopkovna jamstva in postopek na meji, poročevalka meni, da je še prezgodaj za celovito 
oceno posledic postopka vračanja na meji, ki ga predlaga Komisija, na temeljne pravice. 
Poročevalka na podlagi navedenega in glede na znatno zmanjšanje postopkovnih jamstev, ki 
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ogroža uspešen dostop do učinkovitega pravnega sredstva v okviru predlaganega postopka 
vračanja na meji, predlaga črtanje člena 22.
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE 

D(2019)7360

Claude MORAES
predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
ASP 13G205 
Bruselj

Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in 
postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav (prenovitev)
COM(2018)0634 – C8-0407/2018 – 2018/0329(COD)

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za pravne zadeve je ta predlog preučil v skladu s členom 104 Poslovnika Parlamenta, ki 
se nanaša na prenovitev.

Odstavek 3 tega člena se glasi: 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor. 

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi 
sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Predloge sprememb delov predloga, ki so nespremenjeni, vseeno lahko izjemoma in posamično 
sprejme predsednik vsebinsko pristojnega odbora, če meni, da je to potrebno zaradi nujne 
notranje skladnosti besedila ali zaradi povezanosti predlogov sprememb z drugimi dopustnimi 
predlogi sprememb. Taki razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov 
sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, 
Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili 
poročevalke meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so že v 
predlogu opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez 
vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na seji 19. februarja 2019 z 22 glasovi za, brez glasov proti 
in brez vzdržanih glasov1 Odboru za državljanske pravice, pravosodje in notranje zadeve kot 

1 Navzoči so bili: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles 
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pristojnemu odboru priporoča, da nadaljuje preučevanje omenjenega predloga v skladu s 
členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: mnenje posvetovalne delovne skupine 

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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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 10. januarja 2019

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v 
državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav 
(prenovitev)
COM(2018)0634 z dne 12.9.2018 – 2018/0329(COD)

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz osebja pravnih služb Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije, se je na podlagi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 
o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov in zlasti njegove točke 9 sestala 
15. novembra 2018, da bi preučila zgoraj navedeni predlog Komisije.

Na tem sestanku1 je preučila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi 
Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih 
standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov 
tretjih držav ter soglasno prišla do teh ugotovitev.

1. Naslednje bi moralo biti označeno s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje 
vsebinskih sprememb:
- v členu 8(6), celotno besedilo drugega pododstavka;
- v členu 18(1), prvi pododstavek, črtanje besede „le“;
2. V členu 9(1), prvi pododstavek, angleške različice bi bilo treba namesto besede „exception“ 
ponovno uvesti besedo „exceptions“ iz člena 7(1), prvi pododstavek, Direktive 2008/115/ES 
(ne zadeva slovenske različice).

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih 
sprememb, razen tistih, ki so bile izrecno opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo 
nespremenjenih določb prejšnjega akta s temi vsebinskimi spremembami sklenila tudi, da 
predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega pravnega besedila brez vsebinskih sprememb.

1 Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna jezikovna različica 
obravnavanega besedila.
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F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor 


