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Módosítás 1
Norica Nicolai

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a visszatérési irányelv olyan 
szabályokat állapít meg a visszatérésre, a 
kitoloncolásra, az őrizetre és a 
visszautazásra vonatkozóan, amelyeknek 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az érintett személyek emberi jogainak és 
alapvető szabadságjogainak betartását; 
mivel a nemek közötti különbségek 
szempontjainak az irányelv 
végrehajtásának szerves részét kell 
képezniük;

A. mivel a visszatérési irányelv olyan 
szabályokat állapít meg a visszatérésre, a 
kitoloncolásra, az őrizetre és a 
visszautazásra vonatkozóan, amelyeknek 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az érintett személyek nemzetközi és 
nemzeti jog szerinti emberi jogainak és 
alapvető szabadságjogainak betartását; 
mivel a nemek közötti különbségek 
szempontjainak az irányelv 
végrehajtásának szerves részét kell 
képezniük;

Or. en

Módosítás 2
Rui Tavares

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a visszatérési irányelv olyan 
szabályokat állapít meg a visszatérésre, a 
kitoloncolásra, az őrizetre és a 
visszautazásra vonatkozóan, amelyeknek 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az érintett személyek emberi jogainak és 
alapvető szabadságjogainak betartását; 
mivel a nemek közötti különbségek 
szempontjainak az irányelv 
végrehajtásának szerves részét kell 
képezniük;

A. mivel a visszatérési irányelv olyan 
szabályokat állapít meg a visszatérésre, a 
kitoloncolásra, az őrizetre és a 
visszautazásra vonatkozóan, amelyeknek 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az érintett személyek emberi jogainak és 
alapvető szabadságjogainak betartását; 
mivel a nemek közötti különbségek, a nők 
egyenlő elbánáshoz való joga és a nőkkel 
szemben nemük alapján alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés
szempontjainak az irányelv 
végrehajtásának szerves részét kell 
képezniük;
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Or. en

Módosítás 3
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a visszatérési irányelv olyan 
szabályokat állapít meg a visszatérésre, a 
kitoloncolásra, az őrizetre és a 
visszautazásra vonatkozóan, amelyeknek 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az érintett személyek emberi jogainak és 
alapvető szabadságjogainak betartását; 
mivel a nemek közötti különbségek 
szempontjainak az irányelv 
végrehajtásának szerves részét kell 
képezniük;

A. mivel az EU-nak az illegális 
bevándorlás elleni küzdelemre irányuló 
migrációs politikái azon a filozófián 
alapulnak, hogy kriminalizálja az 
„illegális” státuszban levőket és bünteti a 
bevándorlókat, ami a 2010-es a
visszatérési irányelvben is tükröződik; 

Or. pt

Módosítás 4
Rui Tavares

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a nemen alapuló hátrányos 
megkülönböztetés növeli annak 
valószínűségét, hogy a migráns nők 
emberi jogait megsértik, és amikor ez 
rendezetlen jogállással párosul, 
hozzájárul a büntetlenség kultúrájának 
aggasztó terjedéséhez az EU-ban; 

Or. en
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Módosítás 5
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az okmányokkal nem 
rendelkező munkavállalókat vagy az 
illegálisan tartózkodókat gyakran 
kedvezőtlenebb munkafeltételekkel 
alkalmazzák, mint a többi munkavállalót, 
és mivel ezért néhány munkáltató 
tisztességtelen versenyelőny elérése 
érdekében hajlik arra, hogy a fenti 
kategóriából alkalmazzon 
munkavállalókat; 

Or. pt

Módosítás 6
Norica Nicolai

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a valamely területen illegálisan 
tartózkodó nők és eltartottaik gyakran 
többszörös egyenlőtlenségnek vannak 
kitéve, és nagyobb valószínűséggel 
szenvednek az erőszaktól és 
bántalmazástól, ami befolyásolhatja a 
jogállásukat és még kiszolgáltatottabbá 
teszi őket a kitoloncolás veszélyének;

B. mivel az okmányokkal nem rendelkező 
migráns nők és eltartottaik gyakran 
többszörös egyenlőtlenségnek vannak 
kitéve, és nagyobb valószínűséggel 
szenvednek az erőszaktól és 
bántalmazástól, ami befolyásolhatja a 
jogállásukat és még kiszolgáltatottabbá 
teszi őket a kitoloncolás veszélyének; 

Or. en

Módosítás 7
Marina Yannakoudakis
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Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel végső soron a tagállamok 
hatáskörébe tartozik annak eldöntése 
saját határaikon belül, hogy milyen 
támogatás nyújtására lehet szükség azok 
számára, akik a visszatérési irányelv 
alkalmazási körébe tartoznak;

Or. en

Módosítás 8
Rui Tavares

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az uniós tagállamok hajlamosak 
arra, hogy az illegális migráns nőket a 
társadalom perifériájára sodorják, 
valamint autonómiájuk és függetlenségük 
korlátozásával növeljék a nemen alapuló 
hátrányos megkülönböztetésnek és 
erőszaknak való kitettségüket1;
__________________
1 Platform az okmányokkal nem 
rendelkező bevándorlókkal kapcsolatos 
nemzetközi együttműködésért (PICUM): 
Az okmányokkal nem rendelkező migráns 
nőknek nincs lehetőségük arra, hogy 
bírósághoz forduljanak, a CEDAW 54. 
ülése, Genf, 2013. február 18. , 2. o.

Or. en

Módosítás 9
Inês Cristina Zuber
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Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az EU migrációs politikái 
növelik az okmányokkal nem rendelkező, 
erőszak áldozatává vált migráns nők 
sebezhetőségét és védtelenségét, akik az 
esetek többségében nem keresnek 
segítséget;

Or. pt

Módosítás 10
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az irányelv elfogadhatatlan 
rendelkezéseket tartalmaz, mint például 
annak lehetőségét, hogy a bevándorlókat 
akár 18 hónapig is adminisztratív 
őrizetben tartsák, családokat, akár 
gyerekeseket is, őrizetben tartsanak vagy 
kitoloncolják a gyerekeket, akiket ebben 
az esetben nem kell kötelezően egy 
családtagnak vagy törvényesen kijelölt 
gyámnak átadni; 

Or. pt

Módosítás 11
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel az irányelv embertelen 
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álláspontot képvisel, és a bevándorlókat 
jogokkal nem rendelkező, „egyszer 
használatos” olcsó munkaerővé 
degradálja; 

Or. pt

Módosítás 12
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék 
teljes mértékben figyelembe a nemi 
szempontokat a visszatérési irányelv 
végrehajtására irányuló konkrét 
intézkedéseik során;

1. felszólítja a tagállamokat olyan politikák 
elfogadására, amelyek előmozdítják a 
bevándorlók társadalmi integrációját a 
fogadó országokban; 

Or. pt

Módosítás 13
Lívia Járóka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a tagállamokat és illetékes 
hatóságaikat, hogy vegyék figyelembe az 
érintett személyek sajátos helyzetét –
például a terhességet, a családi állapotot, az 
eltartott gyermekeket vagy időskorúakat, 
illetve azt, hogy emberkereskedelem vagy 
nemi alapú erőszak áldozataivá váltak –, és 
egyedi szükségleteiket;

2. felszólítja a tagállamokat és illetékes 
hatóságaikat, hogy vegyék figyelembe az 
érintett személyek sajátos helyzetét –
például a terhességet, a családi állapotot, az 
eltartott gyermekeket, a fogyatékossággal 
élő személyeket vagy időskorúakat, illetve 
azt, hogy emberkereskedelem vagy nemi 
alapú erőszak áldozataivá váltak –, és 
egyedi szükségleteiket;

Or. en
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Módosítás 14
Norica Nicolai

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a tagállamokat és illetékes 
hatóságaikat, hogy vegyék figyelembe az 
érintett személyek sajátos helyzetét –
például a terhességet, a családi állapotot, az 
eltartott gyermekeket vagy időskorúakat, 
illetve azt, hogy emberkereskedelem vagy 
nemi alapú erőszak áldozataivá váltak –, és 
egyedi szükségleteiket;

A módosítás a magyar szöveget nem érinti.

Or. en

Módosítás 15
Norica Nicolai

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az irányelv a 
kitoloncolás pillanatáig biztosítja a jogok 
minimális szintjét, beleértve az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és 
a gyermekek oktatását; felszólítja a 
tagállamokat, hogy különös figyelmet 
fordítsanak a terhes nők helyzetének, 
illetve a tanév alatt a gyermekes 
családoknak;

3. kiemelten hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy az irányelv a kitoloncolás pillanatáig 
biztosítja a jogok minimális szintjét, 
beleértve az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférést és a gyermekek oktatását; 
felszólítja a tagállamokat, hogy különös 
figyelmet fordítsanak a terhes nők 
helyzetének, illetve a tanév alatt a 
gyermekes családoknak;

Or. en

Módosítás 16
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az irányelv a 
kitoloncolás pillanatáig biztosítja a jogok 
minimális szintjét, beleértve az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és 
a gyermekek oktatását; felszólítja a 
tagállamokat, hogy különös figyelmet 
fordítsanak a terhes nők helyzetének, 
illetve a tanév alatt a gyermekes 
családoknak;

3. hangsúlyozza, hogy az irányelv a 
kitoloncolás pillanatáig biztosítja a jogok 
minimális szintjét, beleértve az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és 
a gyermekek oktatását; felszólítja a 
tagállamokat, hogy különös figyelmet 
fordítsanak a terhes nők, a nemi alapú 
erőszak áldozataivá vált nők helyzetére, 
illetve a tanév alatt a gyermekes 
családokra;

Or. es

Módosítás 17
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
tartózkodjanak az iskolába járó gyerekek 
és családjuk kitoloncolásától;

Or. es

Módosítás 18
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
nemzeti cselekvési terveikben töröljék el a 
családon belüli erőszakot, határozzák 
meg, hogy az okmányokkal nem 
rendelkező migráns nők számára 
ugyanolyan támogatást kell nyújtani, mint 
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a legálisan tartózkodó nőknek, és ne 
követeljék meg az intézményektől, hogy 
ilyen eseteket jelenteniük kelljen a 
hatóságoknak;

Or. pt

Módosítás 19
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. rámutat, hogy az okmányokkal nem 
rendelkező migráns nők sebezhetőbb 
helyzetben vannak, és sok országban a 
családon belüli erőszak áldozataivá vált 
nők az állami egészségügyi szolgálaton 
kívül nem részesülnek más támogatásban; 

Or. pt

Módosítás 20
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a tagállamokat, hogy 
erősítsék meg ingyenes állami 
egészségügyi szolgálataikat így javítva az 
erőszak áldozataivá vált nők támogatását, 
és növeljék a menedékek és a 
menekülthelyek számát szakszerű 
támogatást nyújtva a különböző 
nemzetiségű és különböző nyelven beszélő 
menekültek számára;

Or. pt
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Módosítás 21
Norica Nicolai

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az őrizetre csak a 
legvégső esetben kerülhet sor, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy különös 
elővigyázatossággal járjanak el, mielőtt 
megfosztják a szabadságuktól a 
kiszolgáltatott vagy sajátos igényekkel 
rendelkező személyeket, továbbá 
biztosítsák, hogy az e területen 
tevékenykedő civil szervezetekkel 
együttműködve kellőképpen figyelembe 
vegyék az őrizet alternatíváit;

4. rámutat, hogy az uniós jog értelmében 
az őrizetre csak a legvégső esetben 
kerülhet sor, különösen a kíséret nélküli 
kiskorúak és gyermekes családok 
esetében, és sürgeti a tagállamokat, hogy 
különös elővigyázatossággal járjanak el, 
mielőtt megfosztják a szabadságuktól a 
kiszolgáltatott vagy sajátos igényekkel 
rendelkező személyeket, továbbá 
biztosítsák, hogy az e területen 
tevékenykedő civil szervezetekkel 
együttműködve kellőképpen figyelembe 
vegyék az őrizet alternatíváit;

Or. en

Módosítás 22
Andrea Češková

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az őrizetre csak a 
legvégső esetben kerülhet sor, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy különös 
elővigyázatossággal járjanak el, mielőtt 
megfosztják a szabadságuktól a 
kiszolgáltatott vagy sajátos igényekkel 
rendelkező személyeket, továbbá 
biztosítsák, hogy az e területen 
tevékenykedő civil szervezetekkel 
együttműködve kellőképpen figyelembe 
vegyék az őrizet alternatíváit;

4. rámutat, hogy az őrizetre csak a 
legvégső esetben kerülhet sor, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy különös 
elővigyázatossággal járjanak el, mielőtt 
megfosztják a szabadságuktól a 
kiszolgáltatott vagy sajátos igényekkel 
rendelkező személyeket – különösen az 
eltartott kiskorúakkal lévőket –, továbbá 
biztosítsák, hogy az e területen 
tevékenykedő civil szervezetekkel 
együttműködve kellőképpen figyelembe 
vegyék az őrizet alternatíváit;
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Or. cs

Módosítás 23
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy az őrizetre csak a
legvégső esetben kerülhet sor, és sürgeti a
tagállamokat, hogy különös 
elővigyázatossággal járjanak el, mielőtt 
megfosztják a szabadságuktól a 
kiszolgáltatott vagy sajátos igényekkel 
rendelkező személyeket, továbbá 
biztosítsák, hogy az e területen 
tevékenykedő civil szervezetekkel 
együttműködve kellőképpen figyelembe 
vegyék az őrizet alternatíváit;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy
hajtsanak végre olyan politikákat,
amelyek a migráns munkavállalók 
helyzetének rendezésére irányulnak, 
lehetővé téve számukra, hogy szabadon 
élvezzék munkaügyi, szociális, kulturális, 
polgári és politikai jogaikat, ami 
nélkülözhetetlen a kiszákmányolás 
elfogadhatatlan eseteinek 
megszüntetéséhez;

Or. pt

Módosítás 24
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben az alapvető jogokat, és az uniós 
visszafogadási megállapodások 
végrehajtása során vegyék figyelembe a 
nemi szempontokat; felhívja a Bizottságot, 
hogy az emberi jogok betartásának 
értékelése céljából az érintett harmadik 
országokkal együttműködve dolgozzon ki a 
nemi szempontokra érzékeny, 
visszafogadást követő ellenőrző rendszert;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben az alapvető jogokat, és az uniós 
visszafogadási megállapodások 
végrehajtása során vegyék figyelembe a 
nemi szempontokat; felhívja a Bizottságot, 
hogy az emberi jogok betartásának 
értékelése céljából az érintett harmadik 
országokkal együttműködve dolgozzon ki a 
nemi szempontokra – különös hangsúlyt 
helyezve a nemi alapú erőszakra –
érzékeny, visszafogadást követő ellenőrző 
rendszert;

Or. es
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Módosítás 25
Rui Tavares

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy olyan visszafogadási 
megállapodásokat kössenek harmadik 
országokkal, amelyek figyelembe veszik a 
nemi és családi körülményeket, a 
terhességet és a visszaküldött gyermekek 
oktatását, azért, hogy e harmadik országok 
kötelezettséget vállaljanak az 
állampolgáraik javát szolgáló 
minimumkeretek megteremetésére és 
fenntartására.

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy olyan visszafogadási 
megállapodásokat kössenek harmadik 
országokkal, amelyek figyelembe veszik a 
nemi, szexuális irányultsággal kapcsolatos
és családi körülményeket, a terhességet és 
a visszaküldött gyermekek oktatását, azért, 
hogy e harmadik országok kötelezettséget 
vállaljanak az állampolgáraik javát 
szolgáló minimumkeretek megteremetésére 
és fenntartására.

Or. en

Módosítás 26
Norica Nicolai

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. arra sürgeti valamennyi tagállamot, 
hogy ha még nem tették meg, ratifikálják 
a nők elleni erőszak megelőzéséről és 
felszámolásáról szóló isztambuli 
egyezményt, és alkalmazzák helyesen 
annak rendelkezéseit, különösen 
59. cikkét, amely egyértelműen kimondja, 
hogy a részes feleknek meg kell hozniuk a 
szükséges intézkedéseket a kitoloncolási 
eljárások felfüggesztése érdekében és/vagy 
házasság felbontása vagy különösen 
nehéz helyzet esetén önálló tartózkodási 
engedélyt kell adniuk azon migráns nők 
számára, akiknek tartózkodási jogállása a 
házastársuktól függ;
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