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Изменение 1
Норика Николай

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че Директивата 
относно връщането предвижда правила 
относно връщане, извеждане, задържане 
и повторно влизане, които следва да 
спазват напълно правата на човека и 
основните свободи на засегнатите лица; 
като има предвид, че равенството между 
половете следва да бъде напълно 
интегриран аспект в нейното прилагане;

А. като има предвид, че Директивата 
относно връщането предвижда правила 
относно връщане, извеждане, задържане 
и повторно влизане, които следва да 
спазват напълно правата на човека и 
основните свободи според 
международното и национално 
законодателство на засегнатите лица; 
като има предвид, че равенството между 
половете следва да бъде напълно 
интегриран аспект в нейното прилагане;

Or. en

Изменение 2
Руи Тавареш

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че Директивата 
относно връщането предвижда правила 
относно връщане, извеждане, задържане 
и повторно влизане, които следва да 
спазват напълно правата на човека и 
основните свободи на засегнатите лица; 
като има предвид, че равенството между 
половете следва да бъде напълно 
интегриран аспект в нейното 
прилагане;

А. като има предвид, че Директивата 
относно връщането предвижда правила 
относно връщане, извеждане, задържане 
и повторно влизане, които следва да 
спазват напълно правата на човека и 
основните свободи на засегнатите лица; 
като има предвид, че равенството между 
половете, правата на жените, както 
и забраната за дискриминация срещу 
жени въз основа на пола им, следва да 
бъдат напълно интегрирани аспекти
в нейното прилагане;

Or. en
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Изменение 3
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че Директивата 
относно връщането предвижда правила 
относно връщане, извеждане, 
задържане и повторно влизане, които 
следва да спазват напълно правата на 
човека и основните свободи на 
засегнатите лица; като има предвид, 
че равенството между половете 
следва да бъде напълно интегриран 
аспект в нейното прилагане;

А. като има предвид, че 
имиграционните политики на ЕС, 
насочени към „борбата с незаконната
имиграция“, се основават на 
философията на инкриминиране на 
статуса на „незаконните“ и налагане 
на ограничения за имигрантите, 
което е отразено в Директивата от 
2010 г. относно връщането;

Or. pt

Изменение 4
Руи Тавареш

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че 
дискриминацията въз основа на пола 
увеличава вероятността жените 
мигранти да страдат от нарушаване 
на човешките им права и когато е в 
комбинация с неправомерния им 
статус, това допринася за тревожна 
култура на безнаказаност в рамките 
на ЕС;

Or. en
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Изменение 5
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че 
работниците без документи или 
онези, които са незаконно 
пребиваващи, често са наемани при 
по-малко благоприятни условия на 
труд, отколкото другите работници,
и като се вземе предвид, че поради 
тази причина някои работодатели са 
склонни да наемат работна ръка в 
горните категории, за да получат 
нелоялно конкурентно предимство;

Or. pt

Изменение 6
Норика Николай

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че жените, които 
пребивават неправомерно, и лицата на 
тяхна издръжка често са обект на 
множество неравенства и че за тях 
съществува по-голяма вероятност да 
пострадат от насилие и тормоз, което 
може да се отрази на тяхното положение 
и допълнително да ги изложи на риск от 
извеждане;

Б. като има предвид, че жените 
мигранти без документи и лицата на 
тяхна издръжка често са обект на 
множество неравенства и че за тях 
съществува по-голяма вероятност да 
пострадат от насилие и тормоз, което 
може да се отрази на тяхното положение 
и допълнително да ги изложи на риск от 
извеждане;

Or. en

Изменение 7
Марина Янакудакис
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Проектостановище
Съображение Бa (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид,че държавите 
членки имат крайната 
компетентност в рамките на своите 
граници да решават каква помощ 
може да е необходима за подпомагане 
на физически лица, които попадат 
под егидата на Директивата за 
връщане;

Or. en

Изменение 8
Руи Тавареш

Проектостановище
Съображение Бa (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че държавите –
членки на ЕС, са склонни да 
изтласкват незаконно пребиваващите 
жени мигранти към периферията на 
обществото, като увеличават 
излагането им на дискриминация, 
основана на пола, и на насилие чрез 
ограничаване на автономността и 
независимостта им1;
__________________
1 Платформа за сътрудничество по 
въпросите на недокументираните 
мигранти (PICUM): Липса на достъп 
до справедливост в Европа за жените 
мигранти без документи, представено 
на 54-та сесия на Конвенцията на 
Организацията на Обединените 
нации за премахване на всички форми 
на дискриминация по отношение на 
жените (CEDAW), 18 февруари 2013 г.,
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Женева, стр. 2.

Or. en

Изменение 9
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение Бa (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
имиграционните политики на ЕС 
допринасят за увеличаване на 
уязвимостта и не успяват да 
защитят жени мигранти без 
документи – жертви на насилие, 
които в по-голямата си част не 
търсят помощ;

Or. pt

Изменение 10
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение Бб (ново)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че в 
директивата има редица неприемливи 
разпоредби, като например 
възможността за 
(административно) задържане на 
имигрантите за срок до 18 месеца, 
задържане на семейства, дори и с 
деца, както и отнемане на деца, 
които в такъв случай не трябва да 
бъдат предавани на член на 
семейството или на законно 
определен настойник;
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Or. pt

Изменение 11
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение Бв (ново)

Проектостановище Изменение

Бв. като има предвид, че директивата
е пропита с нехуманно отношение, 
което свежда имигрантите до 
евтина работна ръка, която няма 
никакви права и с която може да се 
разполага;

Or. pt

Изменение 12
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава държавите членки да 
отделят голямо внимание на аспекта 
за равенството между половете в 
своите конкретни мерки за прилагане 
на Директивата относно връщането;

1. Призовава държавите членки да 
приемат политики за насърчаване на 
социалното включване на 
мигрантите в приемащите държави;

Or. pt

Изменение 13
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки и 
техните компетентни органи да 
разгледат конкретните характеристики 
на засегнатите лица, като например 
бременност, семейно положение, деца 
на издръжка или възрастни хора, 
положение на жертви на трафик или на 
насилие, основано на пола, и техните 
конкретни нужди;

2. призовава държавите членки и 
техните компетентни органи да 
разгледат конкретните характеристики 
на засегнатите лица, като например 
бременност, семейно положение, деца 
на издръжка, лица с увреждания или 
възрастни хора, положение на жертви на 
трафик или на насилие, основано на 
пола, и техните конкретни нужди;

Or. en

Изменение 14
Норика Николай

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки и 
техните компетентни органи да 
разгледат конкретните характеристики 
на засегнатите лица, като например 
бременност, семейно положение, деца 
на издръжка или възрастни хора, 
положение на жертви на трафик или на 
насилие, основано на пола, и техните
конкретни нужди;

2. призовава държавите членки и 
техните компетентни органи да вземат 
предвид конкретните характеристики на 
засегнатите лица, като например 
бременност, семейно положение, деца 
на издръжка или възрастни хора, 
положение на жертви на трафик или на 
насилие, основано на пола, и техните 
конкретни нужди;

Or. en

Изменение 15
Норика Николай

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че настоящата директива 3. особено силно подчертава факта, че 
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предвижда минимален набор от права за 
лица в очакване на тяхното извеждане, 
включително достъп до здравеопазване 
и до образование за децата; призовава 
държавите членки при прилагането на 
директивата да обръщат особено 
внимание на положението на 
бременните жени и на семействата с 
деца през учебната година;

настоящата директива предвижда 
минимален набор от права за лица в 
очакване на тяхното извеждане, 
включително достъп до здравеопазване 
и до образование за децата; призовава 
държавите членки при прилагането на 
директивата да обръщат особено 
внимание на положението на 
бременните жени и на семействата с 
деца през учебната година;

Or. en

Изменение 16
Ираче Гарсия Перес

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че настоящата директива 
предвижда минимален набор от права за 
лица в очакване на тяхното извеждане, 
включително достъп до здравеопазване
и до образование за децата; призовава 
държавите членки при прилагането на 
директивата да обръщат особено 
внимание на положението на 
бременните жени и на семействата с 
деца през учебната година;

3. подчертава, че настоящата директива 
предвижда минимален набор от права за 
лица в очакване на тяхното извеждане, 
включително достъп до здравеопазване 
и до образование за децата; призовава 
държавите членки при прилагането на 
директивата да обръщат особено 
внимание на положението на 
бременните жени, на жените, които
са били жертва на насилие на полова 
основа, и на семействата с деца през 
учебната година;

Or. es

Изменение 17
Ираче Гарсия Перес

Проектостановище
Параграф 3a (нов)



AM\1009137BG.doc 11/15 PE522.991v01-00

BG

Проектостановище Изменение

3a. призовава държавите членки да се 
въздържат от депортиране на деца, 
които ходят на училище, и на 
техните семейства;

Or. es

Изменение 18
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава държавите членки, в 
техните национални планове за 
действие, да премахнат домашното 
насилие, да определят задължението 
жените мигранти без документи да 
бъдат подкрепяни по абсолютно 
същия начин, както жените, които 
пребивават законно, без изискване за 
институциите да съобщават за 
такива случаи на властите;

Or. pt

Изменение 19
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изтъква, че жените мигранти без 
документи са в по-уязвимо положение 
и че в много държави тези, които 
страдат от домашно насилие, нямат 
друг източник на подкрепа, освен 
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услугите на общественото
здравеопазване; 

Or. pt

Изменение 20
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава държавите членки да 
засилят безплатните услуги за 
обществено здравеопазване, с оглед 
подобряване на подкрепата за жени, 
пострадали от насилие, и да се 
увеличи броят на убежищата и 
местата със специализирана подкрепа 
за жените, като се обхване широка 
гама от националности и езици;

Or. pt

Изменение 21
Норика Николай

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че задържането трябва да се 
разглежда като крайна мярка, и 
настоятелно призовава държавите 
членки да подхождат с особено 
внимание, преди да лишат уязвими лица 
или лица със специални нужди от 
тяхната свобода, и да гарантират, че в 
сътрудничество с неправителствените 
организации, действащи в тази област, 
са разгледани надлежно алтернативи на 
задържането;

4. изтъква, че в съответствие със 
законодателството на ЕС 
задържането трябва да се разглежда 
като крайна мярка, особено в случаите 
на непридружени непълнолетни лица 
и семейства с непълнолетни лица, и 
настоятелно призовава държавите 
членки да подхождат с особено 
внимание, преди да лишат уязвими лица 
или лица със специални нужди от 
тяхната свобода, и да гарантират, че в 
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сътрудничество с неправителствените 
организации, действащи в тази област, 
са разгледани надлежно алтернативи на 
задържането;

Or. en

Изменение 22
Андреа Чешкова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че задържането трябва да се 
разглежда като крайна мярка, и 
настоятелно призовава държавите 
членки да подхождат с особено 
внимание, преди да лишат уязвими лица 
или лица със специални нужди от 
тяхната свобода, и да гарантират, че в 
сътрудничество с неправителствените 
организации, действащи в тази област, 
са разгледани надлежно алтернативи на 
задържането;

4. изтъква, че задържането трябва да се 
разглежда като крайна мярка, и 
настоятелно призовава държавите 
членки да подхождат с особено 
внимание, преди да лишат уязвими лица 
или лица със специални нужди —
особено на хората с деца, които са 
зависими непълнолетни — от тяхната 
свобода, и да гарантират, че в 
сътрудничество с неправителствените 
организации, действащи в тази област, 
са разгледани надлежно алтернативи на 
задържането;

Or. cs

Изменение 23
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че задържането трябва да 
се разглежда като крайна мярка, и 
настоятелно призовава държавите 
членки да подхождат с особено 
внимание, преди да лишат уязвими 
лица или лица със специални нужди 
от тяхната свобода, и да 

4. призовава държавите членки да 
прилагат политики, насочени към 
узаконяване на положението на 
работниците имигранти, като им 
дадат възможност да ползват своите 
трудови, социални, културни, 
граждански и политически права, 
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гарантират, че в сътрудничество с 
неправителствените организации, 
действащи в тази област, са 
разгледани надлежно алтернативи на 
задържането;

каквито са необходими като средство 
за борба с неприемливите случаи на 
прекомерна експлоатация;

Or. pt

Изменение 24
Ираче Гарсия Перес

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно призовава държавите 
членки да зачитат основните права и да 
вземат предвид аспекта за равенството 
между половете при прилагането на 
споразуменията на ЕС за обратно 
приемане; призовава Комисията да 
разработи в сътрудничество със 
заинтересованите трети държави 
система за наблюдение вследствие на 
обратно приемане, която отчита 
аспектите на пола, за да бъде оценено 
спазването на правата на човека;

6. настоятелно призовава държавите 
членки да зачитат основните права и да 
вземат предвид аспекта за равенството 
между половете при прилагането на 
споразуменията на ЕС за обратно 
приемане; призовава Комисията да 
разработи в сътрудничество със 
заинтересованите трети държави 
система за наблюдение вследствие на 
обратно приемане, особено по 
отношение на насилие, основано на 
полова принадлежност, която отчита 
аспектите на пола, за да бъде оценено 
спазването на правата на човека;

Or. es

Изменение 25
Руи Тавареш

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и държавите 
членки да създадат възможност за 
споразумения за обратно приемане с 
трети държави, които отчитат 
обстоятелствата, свързани с пола, 
семейството, бременността и 
образованието на върнатите деца, така 

7. призовава Комисията и държавите
членки да създадат възможност за 
споразумения за обратно приемане с 
трети държави, които отчитат 
обстоятелствата, свързани с пола, 
сексуалната ориентация, семейството, 
бременността и образованието на 
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че третите държави да се ангажират с 
прилагането и поддържането на 
минимална рамка, която да бъде от 
полза за техните граждани.

върнатите деца, така че третите държави 
да се ангажират с прилагането и 
поддържането на минимална рамка, 
която да бъде от полза за техните 
граждани.

Or. en

Изменение 26
Норика Николай

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. настоятелно призовава всички 
държави членки да ратифицират 
Истанбулската конвенция относно 
предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и правилно 
да прилагат нейните разпоредби, по-
специално член 59, в който ясно се 
посочва, че страните следва да 
предприемат необходимите мерки за 
прекратяване на процедурите за 
експулсиране и/или за предоставяне 
на самостоятелно разрешение за 
пребиваване, в случай на разтрогване 
на брака и особено трудни 
обстоятелства, на тези жени 
мигранти, чийто статус на 
пребиваване е бил зависим от 
техните съпрузи.

Or. en


