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Pozměňovací návrh 1
Norica Nicolai

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že směrnice o 
navracení stanoví pravidla týkající se 
navrácení, vyhoštění, zajištění a 
opakovaného vstupu, která by měla plně 
zohledňovat dodržování lidských práv a 
základních svobod dotčených osob; 
vzhledem k tomu, že by nedílnou součástí 
provádění této směrnice mělo být hledisko 
pohlaví;

A. vzhledem k tomu, že směrnice o 
navracení stanoví pravidla týkající se 
navrácení, vyhoštění, zajištění a 
opakovaného vstupu, která by měla plně 
zohledňovat dodržování lidských práv a 
základních svobod dotčených osob v rámci 
mezinárodního a vnitrostátního práva; 
vzhledem k tomu, že by nedílnou součástí 
provádění této směrnice mělo být hledisko 
pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že směrnice o 
navracení stanoví pravidla týkající se 
navrácení, vyhoštění, zajištění a 
opakovaného vstupu, která by měla plně 
zohledňovat dodržování lidských práv a 
základních svobod dotčených osob; 
vzhledem k tomu, že by nedílnou součástí 
provádění této směrnice mělo být hledisko 
pohlaví;

A. vzhledem k tomu, že směrnice o 
navracení stanoví pravidla týkající se 
navrácení, vyhoštění, zajištění a 
opakovaného vstupu, která by měla plně 
zohledňovat dodržování lidských práv a 
základních svobod dotčených osob; 
vzhledem k tomu, že nedílnou součástí 
provádění této směrnice musí být hledisko 
pohlaví, právo žen na rovnost a také zákaz 
diskriminace žen na základě pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že směrnice o 
navracení stanoví pravidla týkající se 
navrácení, vyhoštění, zajištění a 
opakovaného vstupu, která by měla plně 
zohledňovat dodržování lidských práv a 
základních svobod dotčených osob; 
vzhledem k tomu, že by nedílnou součástí 
provádění této směrnice mělo být hledisko 
pohlaví;

A. vzhledem k tomu, že politiky EU v 
oblasti migrace zaměřené na boj proti 
nedovolenému přistěhovalectví jsou 
založeny na kriminalizaci postavení 
nezákonných přistěhovalců a přísných 
opatřeních proti přistěhovalcům, což se 
odráží ve směrnici o navracení z roku 
2010; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že diskriminace na 
základě pohlaví zvyšuje pravděpodobnost 
porušení lidských práv přistěhovalkyň, což 
ve spojení s nelegálním postavením 
přispívá v rámci Evropské unie ke 
znepokojivé kultuře beztrestnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že pracovníci, kteří 
nemají doklady nebo jejichž pobyt je 
nelegální, jsou často zaměstnáváni za 
méně výhodných pracovních podmínek 
než jiní pracovníci, a vzhledem k tomu, že 
někteří zaměstnavatelé se proto uchýlí k 
zaměstnávání pracovníků z výše 
uvedených kategorií, aby získali 
nespravedlivou konkurenční výhodu; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Norica Nicolai

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu že neoprávněně 
pobývající ženy a osoby na nich závislé 
jsou často vystaveny mnohonásobnému 
nerovnému zacházení a s větší 
pravděpodobností se stávají oběťmi násilí 
a zneužívání, což může ovlivnit jejich 
postavení a zvýšit riziko jejich vyhoštění;

B. vzhledem k tomu, že přistěhovalkyně 
bez dokladů a osoby na nich závislé jsou 
často vystaveny mnohonásobnému 
nerovnému zacházení a s větší 
pravděpodobností se stávají oběťmi násilí 
a zneužívání, což může ovlivnit jejich 
postavení a zvýšit riziko jejich vyhoštění;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že členské státy mají 
v rámci svých hranic svrchovanou 
pravomoc rozhodovat o tom, jaká pomoc 
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by mohla být poskytnuta osobám, na které 
se vztahuje směrnice o navracení;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že členské státy EU 
mají tendenci odsouvat nelegální 
přistěhovalkyně na okraj společnosti, 
takže jsou ještě více vystaveny 
diskriminaci na základě pohlaví a násilí, 
jelikož míra jejich samostatnosti a 
nezávislosti je omezená1;
__________________
1 Platforma pro mezinárodní spolupráci v 
souvislosti s migranty bez dokladů 
(Platform for International Cooperation 
on Undocumented Migrants, PICUM):
Nedostatečný přístup přistěhovalkyň bez 
dokladů ke spravedlnosti v Evropě 
(Undocumented Migrant Women's Lack 
of Access to Justice in Europe), 
předloženo na 54. zasedání Úmluvy o 
odstranění všech forem diskriminace žen 
(CEDAW), 18. února 2013, Ženeva, s. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že politiky EU v 
oblasti migrace přispívají ke zranitelnosti 
přistěhovalkyň bez dokladů, které se 
stanou oběťmi násilí a ve většině případů 
nevyhledají pomoc, a tyto ženy nedokáží 
ochránit;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že směrnice 
obsahuje řadu nepřijatelných ustanovení, 
jako je možnost (správního) zadržení 
přistěhovalců až na 18 měsíců, zadržení 
rodin i s dětmi nebo vyhoštění dětí, které v 
takovém případě nemusí být předány 
rodinnému příslušníkovi nebo 
opatrovníkovi přidělenému ze zákona; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že směrnice je 
prosycena nelidským přístupem, který 
přistěhovalce redukuje na levnou 
pracovní sílu, která nemá žádná práva a 
je nahraditelná;



PE522.991v01-00 8/14 AM\1009137CS.doc

CS

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá členské státy, aby důkladně 
zvážily hledisko pohlaví v rámci svých 
zvláštních opatření k provádění směrnice 
o navracení;

1. vyzývá členské státy, aby schválily 
politiky, které podpoří sociální začlenění 
migrantů v hostitelských zemích; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské a jejich příslušné orgány, 
aby braly ohled na specifickou situaci 
dotčených osob, například těhotenství, 
rodinnou situaci, závislé děti nebo starší 
osoby, případně skutečnost, že se jedná o 
oběti obchodu s lidmi nebo násilí na 
základě pohlaví, a na jejich specifické 
potřeby;

2. vyzývá členské státy a jejich příslušné 
orgány, aby braly ohled na specifickou 
situaci dotčených osob, například 
těhotenství, rodinnou situaci, závislé děti, 
osoby se zdravotním postižením nebo starší 
osoby, případně skutečnost, že se jedná o 
oběti obchodu s lidmi nebo násilí na 
základě pohlaví, a na jejich specifické 
potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Norica Nicolai

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá členské a jejich příslušné orgány, 
aby braly ohled na specifickou situaci 
dotčených osob, například těhotenství, 
rodinnou situaci, závislé děti nebo starší 
osoby, případně skutečnost, že se jedná o 
oběti obchodu s lidmi nebo násilí na 
základě pohlaví, a na jejich specifické 
potřeby;

2. vyzývá členské státy a jejich příslušné 
orgány, aby zohlednily specifickou situaci 
dotčených osob, například těhotenství, 
rodinnou situaci, závislé děti nebo starší 
osoby, případně skutečnost, že se jedná o 
oběti obchodu s lidmi nebo násilí na 
základě pohlaví, a jejich specifické 
potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Norica Nicolai

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tato směrnice stanoví 
minimální soubor práv pro osoby čekající 
na vyhoštění, včetně přístupu ke zdravotní 
péči a vzdělání dětí; vyzývá členské státy, 
aby při provádění této směrnice věnovaly 
zvláštní pozornost situaci těhotných žen a 
rodin s dětmi během školního roku;

3. klade velký důraz na skutečnost, že tato 
směrnice stanoví minimální soubor práv 
pro osoby čekající na vyhoštění, včetně 
přístupu ke zdravotní péči a vzdělání dětí; 
vyzývá členské státy, aby při provádění 
této směrnice věnovaly zvláštní pozornost 
situaci těhotných žen a rodin s dětmi 
během školního roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že tato směrnice stanoví 
minimální soubor práv pro osoby čekající 
na vyhoštění, včetně přístupu ke zdravotní 

3. zdůrazňuje, že tato směrnice stanoví 
minimální soubor práv pro osoby čekající 
na vyhoštění, včetně přístupu ke zdravotní 
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péči a vzdělání dětí; vyzývá členské státy, 
aby při provádění této směrnice věnovaly 
zvláštní pozornost situaci těhotných žen a 
rodin s dětmi během školního roku;

péči a vzdělání dětí; vyzývá členské státy, 
aby při provádění této směrnice věnovaly 
zvláštní pozornost situaci těhotných žen, 
žen, které se staly obětí násilí na základě 
svého pohlaví, a rodin s dětmi během 
školního roku;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby upustily od 
deportování školou povinných dětí a jejich 
rodin;

Or. es

Pozměňovací návrh 18
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby ve svých 
národních akčních plánech na vymýcení 
domácího násilí stanovily povinnost 
podporovat přistěhovalkyně bez dokladů 
úplně stejně jako ženy, jejichž pobyt v 
zemi je legální, aniž by instituce měly 
povinnost nahlásit takové případy 
příslušným orgánům;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 19
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na to, že přistěhovalkyně 
bez dokladů jsou ve zranitelnějším 
postavení a že v mnoha zemích nemají 
tyto ženy, které jsou oběťmi domácího 
násilí, jiný zdroj podpory než služby 
veřejné zdravotní péče;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá členské státy, aby posílily 
služby veřejné zdravotní péče poskytované 
zdarma, aby se zlepšila podpora ženských 
obětí násilí, a aby zvýšily počet azylových 
domů a podobných míst, která poskytují 
specializovanou pomoc ženám různých 
národností a jazyků;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Norica Nicolai

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění musí být 4. zdůrazňuje, že v souladu s právem EU 
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považováno za nejzazší opatření, a 
naléhavě žádá členské státy, aby 
postupovaly se zvláštní obezřetností, než 
připraví o svobodu zranitelné osoby nebo 
osoby se zvláštními potřebami, a aby 
zajistily, že byly ve spolupráci 
s nevládními organizacemi činnými v této 
oblasti náležitě zváženy alternativy k 
zajištění;

musí být zajištění považováno za nejzazší 
opatření, zejména v případě nezletilých 
osob bez doprovodu a rodin s nezletilými 
dětmi, a naléhavě žádá členské státy, aby 
postupovaly se zvláštní obezřetností, než 
připraví o svobodu zranitelné osoby nebo 
osoby se zvláštními potřebami, a aby 
zajistily, že byly ve spolupráci 
s nevládními organizacemi činnými v této 
oblasti náležitě zváženy alternativy k 
zajištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andrea Češková

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění musí být 
považováno za nejzazší opatření, a 
naléhavě žádá členské státy, aby 
postupovaly se zvláštní obezřetností, než 
připraví o svobodu zranitelné osoby nebo 
osoby se zvláštními potřebami, a aby 
zajistily, že byly ve spolupráci s 
nevládními organizacemi činnými v této 
oblasti náležitě zváženy alternativy k 
zajištění;

4. zdůrazňuje, že zajištění musí být 
považováno za nejzazší opatření, a 
naléhavě žádá členské státy, aby 
postupovaly se zvláštní obezřetností, než 
připraví o svobodu zranitelné osoby nebo 
osoby se zvláštními potřebami, a to 
zejména osoby se závislými nezletilými 
dětmi, a aby zajistily, že byly ve spolupráci 
s nevládními organizacemi činnými v této 
oblasti náležitě zváženy alternativy k 
zajištění;

Or. cs

Pozměňovací návrh 23
Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zajištění musí být 
považováno za nejzazší opatření, a 

4. vyzývá členské státy, aby provedly 
politiky, jejichž cílem je regularizovat 



AM\1009137CS.doc 13/14 PE522.991v01-00

CS

naléhavě žádá členské státy, aby 
postupovaly se zvláštní obezřetností, než 
připraví o svobodu zranitelné osoby nebo 
osoby se zvláštními potřebami, a aby 
zajistily, že byly ve spolupráci 
s nevládními organizacemi činnými v této 
oblasti náležitě zváženy alternativy k 
zajištění;

situaci pracovníků z řad přistěhovalců, a 
zajistily jim pracovní, sociální, kulturní, 
občanská a politická práva, což je 
nezbytné za účelem vymýcení 
nepřijatelných případů zneužívání;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. naléhavě žádá členské státy, aby ctily 
základní práva a aby braly při provádění 
dohod EU o zpětném přebírání osob v 
úvahu hledisko pohlaví; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s dotčenými třetími 
zeměmi vyvinula monitorovací systém 
zohledňující pohlaví s cílem posoudit 
dodržování lidských práv v návaznosti na 
zpětné přebírání;

6. naléhavě žádá členské státy, aby ctily 
základní práva a aby braly při provádění 
dohod EU o zpětném přebírání osob v 
úvahu hledisko pohlaví; vyzývá Komisi, 
aby ve spolupráci s dotčenými třetími 
zeměmi vyvinula monitorovací systém 
zohledňující pohlaví s cílem posoudit 
dodržování lidských práv v návaznosti na 
zpětné přebírání, zejména s ohledem na 
násilí na základě pohlaví;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
umožnily uzavřít s třetími zeměmi dohody 
o zpětném přebírání osob zohledňující 
okolnosti, jako jsou pohlaví, rodina, 
těhotenství a vzdělání navrácených dětí, v 
nichž se třetí země zavážou k zavedení a 
zachování minimálního rámce ve prospěch 

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
umožnily uzavřít s třetími zeměmi dohody 
o zpětném přebírání osob zohledňující 
okolnosti, jako jsou pohlaví, sexuální 
orientace, rodina, těhotenství a vzdělání 
navrácených dětí, v nichž se třetí země 
zavážou k zavedení a zachování 
minimálního rámce ve prospěch svých 
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svých občanů. občanů.
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Pozměňovací návrh 26
Norica Nicolai

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. naléhavě žádá všechny členské státy, 
které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly 
Istanbulskou úmluvu o předcházení násilí 
páchanému na ženách a boji proti němu 
a aby správně uplatňovaly její ustanovení, 
zejména článek 59, v němž je jasně 
stanoveno, že strany by měly přijmout 
veškerá nezbytná opatření k pozastavení 
řízení o vypovězení ze země, příp. udělit 
samostatné povolení k pobytu v případě 
rozvodu manželství a obzvláště složité 
životní situace přistěhovalkyň, jejichž 
povolení k pobytu závisí na jejich 
manželovi.

Or. en


