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Tarkistus 1
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
palauttamismenettelydirektiivillä säädetään 
palauttamista, maastapoistoa, säilöönottoa 
ja maahanpaluuta koskevista säännöistä, 
joissa olisi otettava täysimääräisesti 
huomioon kyseisten ihmisten 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen; ottaa huomioon, että 
sukupuolinäkökulman olisi oltava 
saumattomasti mukana direktiivin 
täytäntöönpanossa;

A. ottaa huomioon, että 
palauttamismenettelydirektiivillä säädetään 
palauttamista, maastapoistoa, säilöönottoa 
ja maahanpaluuta koskevista säännöistä, 
joissa olisi otettava täysimääräisesti 
huomioon kyseisten ihmisten 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen kansainvälisen oikeuden 
ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
ottaa huomioon, että sukupuolinäkökulman 
olisi oltava saumattomasti mukana 
direktiivin täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 2
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
palauttamismenettelydirektiivillä säädetään 
palauttamista, maastapoistoa, säilöönottoa 
ja maahanpaluuta koskevista säännöistä, 
joissa olisi otettava täysimääräisesti 
huomioon kyseisten ihmisten 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen; ottaa huomioon, että 
sukupuolinäkökulman olisi oltava
saumattomasti mukana direktiivin 
täytäntöönpanossa;

A. ottaa huomioon, että 
palauttamismenettelydirektiivillä säädetään 
palauttamista, maastapoistoa, säilöönottoa 
ja maahanpaluuta koskevista säännöistä, 
joissa olisi otettava täysimääräisesti 
huomioon kyseisten ihmisten 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen; katsoo, että 
sukupuolinäkökulman, naisten oikeuden 
tasa-arvoon ja sukupuoleen perustuvan 
naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltämisen 
on oltava saumattomasti mukana 
direktiivin täytäntöönpanossa;
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Or. en

Tarkistus 3
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
palauttamismenettelydirektiivillä 
säädetään palauttamista, maastapoistoa, 
säilöönottoa ja maahanpaluuta koskevista 
säännöistä, joissa olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon kyseisten 
ihmisten ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittaminen; ottaa 
huomioon, että sukupuolinäkökulman 
olisi oltava saumattomasti mukana 
direktiivin täytäntöönpanossa;

A. toteaa, että ”laittoman maahanmuuton 
torjuntaa” koskevat EU:n 
maahanmuuttopolitiikat perustuvat 
filosofiaan, jonka mukaisesti ”laittomien” 
asema kriminalisoidaan ja 
maahanmuuttajia painostetaan, mistä 
esimerkkinä toimii vuonna 2010 annettu 
palauttamisdirektiivi;

Or. pt

Tarkistus 4
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että sukupuoleen perustuva 
syrjintä lisää maahanmuuttajanaisten 
todennäköisyyttä joutua kärsimään 
ihmisoikeusloukkauksista ja että 
sääntöjenvastaisen aseman yhdistäminen 
siihen edistää huolestuttavaa 
rankaisemattomuuden kulttuuria 
Euroopan unionissa;

Or. en
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Tarkistus 5
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että paperittomien tai 
laittomasti oleskelevien työntekijöiden 
työehdot ovat usein huonommat kuin 
muiden työntekijöiden, minkä vuoksi 
joillekin työnantajille on 
epäoikeudenmukaisen kilpailuedun 
saavuttamiseksi houkuttelevaa palkata 
työvoimaa edellä mainituista ryhmistä;

Or. pt

Tarkistus 6
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että laittomasti 
oleskelevat naiset ja heidän huollettavansa 
ovat usein monessa suhteessa epätasa-
arvoisessa asemassa ja joutuvat 
kohtaamaan väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, 
mikä saattaa vaikuttaa heidän asemaansa ja 
altistaa heidät entistä enemmän riskeille 
tulla poistetuksi maasta;

B. ottaa huomioon, että paperittomat 
maahanmuuttajanaiset ja heidän 
huollettavansa ovat usein monessa 
suhteessa epätasa-arvoisessa asemassa ja 
joutuvat kohtaamaan väkivaltaa ja 
hyväksikäyttöä, mikä saattaa vaikuttaa 
heidän asemaansa ja altistaa heidät entistä 
enemmän riskeille tulla poistetuksi maasta;

Or. en



PE522.991v01-00 6/15 AM\1009137FI.doc

FI

Tarkistus 7
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että jäsenvaltioilla on viime 
kädessä valtuudet päättää rajojensa 
sisällä, minkälaista apua voidaan 
edellyttää palauttamisdirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden 
auttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU:n 
jäsenvaltiot pyrkivät työntämään laittomat 
maahanmuuttajanaiset yhteiskunnan 
reuna-alueille ja lisäävät heidän 
alttiuttaan sukupuoleen perustuvalle 
väkivallalle rajoittamalla heidän 
itsemääräämisoikeuttaan ja 
riippumattomuuttaan1;
__________________
1 Paperittomia siirtolaisia koskevan 
kansainvälisen yhteistyön foorumi 
(PICUM): Undocumented Migrant 
Women's Lack of Access to Justice in 
Europe, Genevessä 18. helmikuuta 2013 
pidetyn CEDAWin kokousasiakirja, s. 2.

Or. en
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Tarkistus 9
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. katsoo, että EU:n 
maahanmuuttopolitiikat lisäävät 
väkivallan uhreiksi joutuneiden 
paperittomien maahanmuuttajanaisten 
haavoittuvuutta ja suojattomuutta, koska 
useimmat heistä eivät hae apua;

Or. pt

Tarkistus 10
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. katsoo, että direktiiviin sisältyy 
säännöksiä, joita on mahdoton hyväksyä 
ja joita ovat esimerkiksi 
maahanmuuttajien (hallinnollinen) 
pidättäminen jopa 18 kuukaudeksi, 
sellaisten perheiden pidättäminen, joissa 
on alaikäisiä lapsia tai alaikäisten 
karkottaminen ilman, että heidät on 
luovutettava perheenjäsenelle tai laillisesti 
nimetylle holhoojalle;

Or. pt
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Tarkistus 11
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. katsoo, että direktiivi on asenteeltaan 
täysin epäinhimillinen ja että 
maahanmuuttajista tehdään halpaa 
kertakäyttöistä työvoimaa;

Or. pt

Tarkistus 12
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
erityistä huomiota sukupuolinäkökohtiin 
palauttamisdirektiivin täytäntöönpanoon 
liittyvissä toimissaan;

1. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta 
vastaanottavissa maissa;

Or. pt

Tarkistus 13
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
toimivaltaisia viranomaisia ottamaan 
huomioon asianomaisten henkilöiden 
tilanteen ja erityistarpeet (esimerkiksi 
raskaus, perhetilanne, huollettavat lapset 
tai vanhukset, ihmiskaupan tai 

2. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
toimivaltaisia viranomaisia ottamaan 
huomioon asianomaisten henkilöiden 
tilanteen ja erityistarpeet (esimerkiksi 
raskaus, perhetilanne, huollettavat lapset, 
vammaiset tai vanhukset, ihmiskaupan tai 
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sukupuoliperustaisen väkivallan kohteeksi 
joutuminen);

sukupuoliperustaisen väkivallan kohteeksi 
joutuminen);

Or. en

Tarkistus 14
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
toimivaltaisia viranomaisia ottamaan 
huomioon asianomaisten henkilöiden 
tilanteen ja erityistarpeet (esimerkiksi 
raskaus, perhetilanne, huollettavat lapset 
tai vanhukset, ihmiskaupan tai 
sukupuoliperustaisen väkivallan kohteeksi 
joutuminen);

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 15
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tällä direktiivillä säädetään 
terveydenhoidon ja lasten koulutuksen 
kaltaisista vähimmäisoikeuksista ihmisille, 
jotka odottavat maastapoistoa; kehottaa 
jäsenvaltioita kiinnittämään direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä erityistä 
huomiota raskaana oleviin naisiin ja 
sellaisten perheiden tilanteeseen, joissa on 
kouluikäisiä lapsia;

3. korostaa voimakkaasti, että tällä 
direktiivillä säädetään terveydenhoidon ja 
lasten koulutuksen kaltaisista 
vähimmäisoikeuksista ihmisille, jotka 
odottavat maastapoistoa; kehottaa 
jäsenvaltioita kiinnittämään direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä erityistä 
huomiota raskaana oleviin naisiin ja 
sellaisten perheiden tilanteeseen, joissa on 
kouluikäisiä lapsia;

Or. en
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Tarkistus 16
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että tällä direktiivillä säädetään 
terveydenhoidon ja lasten koulutuksen 
kaltaisista vähimmäisoikeuksista ihmisille, 
jotka odottavat maastapoistoa; kehottaa 
jäsenvaltioita kiinnittämään direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä erityistä 
huomiota raskaana oleviin naisiin ja 
sellaisten perheiden tilanteeseen, joissa on 
kouluikäisiä lapsia;

3. korostaa, että tällä direktiivillä säädetään 
terveydenhoidon ja lasten koulutuksen 
kaltaisista vähimmäisoikeuksista ihmisille, 
jotka odottavat maastapoistoa; kehottaa 
jäsenvaltioita kiinnittämään direktiivin 
täytäntöönpanon yhteydessä erityistä 
huomiota raskaana oleviin naisiin, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreiksi joutuneisiin naisiin ja sellaisten 
perheiden tilanteeseen, joissa on 
kouluikäisiä lapsia;

Or. es

Tarkistus 17
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään 
kouluikäisten lasten ja heidän 
perheidensä karkottamisesta;

Or. es
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Tarkistus 18
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
kansallisiin toimintaohjelmiinsa 
perheväkivallan poistamisen ja sen, että 
paperittomia maahanmuuttajanaisia on 
tuettava aivan samoin ehdoin kuin 
laillisesti oleskelevia naisia ja että 
laitoksia ei velvoiteta ilmoittamaan 
tällaisista tapauksista viranomaisille;

Or. pt

Tarkistus 19
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että paperittomien 
maahanmuuttajanaisten tilanne on muita 
heikompi ja että monissa maissa 
perheväkivallasta kärsivillä naisilla ei ole 
muuta keinoa saada apua kuin julkiset 
terveydenhoitopalvelut;

Or. pt
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Tarkistus 20
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
julkisia terveydenhoitopalveluja siten, että 
tehostetaan naispuolisten väkivallan 
uhrien tukemista ja lisätään turvakotien 
ja sellaisten paikkojen lukumäärää, joissa 
annetaan erityistukea monia 
kansallisuuksia edustaville ja eri kieliä 
puhuville naisille;

Or. pt

Tarkistus 21
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että säilöönottoon on 
turvauduttava vain viime hädässä, ja vaatii 
jäsenvaltioita käyttämään erityistä 
harkintaa, ennen kuin erityistarpeita 
omaavilta ja heikossa asemassa olevilta 
ihmisiltä viedään heidän vapautensa, ja 
varmistamaan, että säilöönoton 
vaihtoehtoja harkitaan asianmukaisesti 
yhdessä tällä alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

4. huomauttaa, että EU:n lainsäädännön 
mukaisesti säilöönottoon on turvauduttava 
vain viime hädässä, erityisesti ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten ja 
lapsiperheiden tapauksessa, ja vaatii 
jäsenvaltioita käyttämään erityistä 
harkintaa, ennen kuin erityistarpeita 
omaavilta ja heikossa asemassa olevilta 
ihmisiltä viedään heidän vapautensa, ja 
varmistamaan, että säilöönoton 
vaihtoehtoja harkitaan asianmukaisesti 
yhdessä tällä alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Or. en
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Tarkistus 22
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että säilöönottoon on 
turvauduttava vain viime hädässä, ja vaatii 
jäsenvaltioita käyttämään erityistä 
harkintaa, ennen kuin erityistarpeita 
omaavilta ja heikossa asemassa olevilta 
ihmisiltä viedään heidän vapautensa, ja 
varmistamaan, että säilöönoton 
vaihtoehtoja harkitaan asianmukaisesti 
yhdessä tällä alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

4. huomauttaa, että säilöönottoon on 
turvauduttava vain viime hädässä, ja vaatii 
jäsenvaltioita käyttämään erityistä 
harkintaa, ennen kuin erityistarpeita 
omaavilta ja heikossa asemassa olevilta 
ihmisiltä – erityisesti ihmisiltä, joilla on 
huollettavia alaikäisiä lapsia – viedään 
heidän vapautensa, ja varmistamaan, että 
säilöönoton vaihtoehtoja harkitaan 
asianmukaisesti yhdessä tällä alalla 
toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa;

Or. cs

Tarkistus 23
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että säilöönottoon on 
turvauduttava vain viime hädässä, ja 
vaatii jäsenvaltioita käyttämään erityistä 
harkintaa, ennen kuin erityistarpeita 
omaavilta ja heikossa asemassa olevilta 
ihmisiltä viedään heidän vapautensa, ja 
varmistamaan, että säilöönoton 
vaihtoehtoja harkitaan asianmukaisesti 
yhdessä tällä alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

4. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
laillistaa maahanmuuttajatyöntekijöiden 
tilanne ja antaa heille mahdollisuus 
käyttää heidän työoikeuksiaan sekä 
sosiaalisia ja kulttuurisia sekä 
kansalais- ja poliittisia oikeuksiaan, mikä 
on välttämätön edellytys sille, että 
liiallinen hyväksikäyttö saadaan 
lopetettua;

Or. pt
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Tarkistus 24
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon EU:n 
takaisinottosopimusten täytäntöönpanon 
yhteydessä; kehottaa komissiota yhdessä 
kyseisten kolmansien maiden kanssa 
kehittämään takaisinoton jälkeisen 
sukupuolinäkökohdat huomioivan 
seurantajärjestelmän, jotta ihmisoikeuksien 
noudattamista voidaan arvioida;

6. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja ottamaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon EU:n 
takaisinottosopimusten täytäntöönpanon 
yhteydessä; kehottaa komissiota yhdessä 
kyseisten kolmansien maiden kanssa 
kehittämään takaisinoton jälkeisen 
sukupuolinäkökohdat huomioivan 
seurantajärjestelmän erityisesti 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
osalta, jotta ihmisoikeuksien noudattamista 
voidaan arvioida;

Or. es

Tarkistus 25
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
mahdollistamaan sellaiset kolmansien 
maiden kanssa tehtävät 
takaisinottosopimukset, joissa otetaan 
huomioon sukupuolen, perheen, raskauden 
tai palautettavien lasten koulunkäynnin 
kaltaiset seikat, jotta kyseiset kolmannet 
maat sitoutuvat vähimmäiskehyksen 
täytäntöönpanoon ja ylläpitoon omien 
kansalaistensa hyödyksi.

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
mahdollistamaan sellaiset kolmansien 
maiden kanssa tehtävät 
takaisinottosopimukset, joissa otetaan 
huomioon sukupuolen, seksuaalisen 
suuntautumisen, perheen, raskauden tai 
palautettavien lasten koulunkäynnin 
kaltaiset seikat, jotta kyseiset kolmannet 
maat sitoutuvat vähimmäiskehyksen 
täytäntöönpanoon ja ylläpitoon omien 
kansalaistensa hyödyksi.

Or. en



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

FI

Tarkistus 26
Norica Nicolai

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, jotka 
eivät ole vielä ratifioineet naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta tehtyä Istanbulin sopimusta, 
ratifioimaan sen ja soveltamaan sen 
määräyksiä asianmukaisesti, erityisesti 
59 artiklaa, jossa esitetään selkeästi, että 
sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet keskeyttääkseen 
karkotusmenettelyt ja/tai myöntääkseen 
erillisen oleskeluluvan avioliiton 
purkautuessa ja erityisen vaikeissa 
tilanteissa niiden maahanmuuttajanaisten 
osalta, joiden oleskeluoikeutta koskeva 
asema on riippuvainen heidän 
puolisostaan.

Or. en


