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Amendement 1
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de terugkeerrichtlijn 
bepalingen omvat inzake terugkeer, 
uitzetting, opsluiting en hernieuwde 
binnenkomst en dat deze bepalingen in 
volledige overeenstemming moeten zijn 
met de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden van de betrokken personen; 
overwegende dat het genderperspectief een 
integrerend onderdeel van de uitvoering 
van de richtlijn moet uitmaken;

A. overwegende dat de terugkeerrichtlijn 
bepalingen omvat inzake terugkeer, 
uitzetting, opsluiting en hernieuwde 
binnenkomst en dat deze bepalingen in 
volledige overeenstemming moeten zijn 
met de in het internationale en het 
nationale recht vastgelegde mensenrechten 
en fundamentele vrijheden van de 
betrokken personen; overwegende dat het 
genderperspectief een integrerend 
onderdeel van de uitvoering van de 
richtlijn moet uitmaken;

Or. en

Amendement 2
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de terugkeerrichtlijn 
bepalingen omvat inzake terugkeer, 
uitzetting, opsluiting en hernieuwde 
binnenkomst en dat deze bepalingen in 
volledige overeenstemming moeten zijn 
met de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden van de betrokken personen; 
overwegende dat het genderperspectief een 
integrerend onderdeel van de uitvoering 
van de richtlijn moet uitmaken;

A. overwegende dat de terugkeerrichtlijn 
bepalingen omvat inzake terugkeer, 
uitzetting, opsluiting en hernieuwde 
binnenkomst en dat deze bepalingen in 
volledige overeenstemming moeten zijn 
met de mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden van de betrokken personen; 
overwegende dat het genderperspectief, het 
recht van vrouwen op een gelijke 
behandeling en een verbod op de 
discriminatie van vrouwen op grond van 
hun geslacht integrerende onderdelen van 
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de uitvoering van de richtlijn moeten
uitmaken:

Or. en

Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de terugkeerrichtlijn 
bepalingen omvat inzake terugkeer, 
uitzetting, opsluiting en hernieuwde 
binnenkomst en dat deze bepalingen in 
volledige overeenstemming moeten zijn 
met de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden van de betrokken 
personen; overwegende dat het 
genderperspectief een integrerend 
onderdeel van de uitvoering van de 
richtlijn moet uitmaken;

A. overwegende dat het migratiebeleid 
van de EU, dat gericht is op “het 
bestrijden van illegale immigratie”, het 
statuut van de “illegalen” strafbaar stelt 
en immigranten onderdrukt, wat ook 
blijkt uit de terugkeerrichtlijn van 2010;

Or. pt

Amendement 4
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat discriminatie op 
grond van geslacht migrantenvrouwen 
kwetsbaarder maakt voor schendingen 
van hun mensenrechten en, wanneer 
zulke discriminatie gepaard gaat met een 
illegale status, bijdraagt tot een 
verontrustende cultuur van 
straffeloosheid binnen de Europese Unie;
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Or. en

Amendement 5
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat werknemers 
zonder papieren of illegale werknemers 
vaak onder minder gunstige 
arbeidsvoorwaarden worden aangeworven 
dan andere werknemers en dat bepaalde 
werkgevers zich daardoor laten verleiden 
om zulke arbeidskrachten aan te werven 
om zo te profiteren van oneerlijke 
concurrentie;

Or. pt

Amendement 6
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat vrouwen die 
onrechtmatig in de EU verblijven en de 
personen die van hen afhankelijk zijn, vaak 
aan meerdere vormen van ongelijkheid 
blootgesteld zijn en meer gevaar lopen om 
het slachtoffer te worden van geweld en 
misbruik, wat hun rechtspositie negatief 
kan beïnvloeden en het risico op uitzetting 
nog vergroot;

B. overwegende dat vrouwen zonder 
papieren en de personen die van hen 
afhankelijk zijn, vaak aan meerdere 
vormen van ongelijkheid blootgesteld zijn 
en meer gevaar lopen om het slachtoffer te 
worden van geweld en misbruik, wat hun 
rechtspositie negatief kan beïnvloeden en 
het risico op uitzetting nog vergroot;

Or. en
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Amendement 7
Marina Yannakoudakis

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de lidstaten 
bevoegd zijn om binnen hun grenzen te 
bepalen welke hulp nodig kan zijn om 
personen die bescherming genieten uit 
hoofde van de terugkeerrichtlijn bij te 
staan;

Or. en

Amendement 8
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de EU-lidstaten de 
neiging hebben om migrantenvrouwen die 
illegaal in de Unie verblijven naar de rand 
van de maatschappij te drijven, waardoor 
zij meer risico lopen op 
genderdiscriminatie en geweld, aangezien 
hun autonomie en onafhankelijkheid 
worden ingeperkt1;
__________________
1 Platform voor Internationale 
Samenwerking inzake Migranten zonder 
Verblijfsvergunning (PICUM): het gebrek 
aan toegang tot justitie in Europa voor 
migrantenvrouwen zonder 
verblijfsvergunning, indiening bij de 54e

zitting van CEDAW, 18 februari 2013, 
Genève, blz. 2.

Or. en
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Amendement 9
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het migratiebeleid 
van de EU de kwetsbaarheid en het 
gebrek aan bescherming van 
migrantenvrouwen zonder papieren die 
het slachtoffer worden van geweld en die 
meestal geen hulp zoeken, verder 
aanscherpt; 

Or. pt

Amendement 10
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de richtlijn 
onaanvaardbare aspecten omvat, zoals de 
mogelijkheid om migranten gedurende 
maximaal achttien maanden 
(administratief) aan te houden, gezinnen 
en zelfs gezinnen met minderjarige 
kinderen vast te houden of zelfs 
minderjarigen uit te zetten, zonder dat zij 
verplicht moeten worden toevertrouwd 
aan een familielid of een aangeduide 
wettelijke voogd;

Or. pt
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Amendement 11
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat deze richtlijn 
doordrongen is van een onmenselijke visie 
die migranten degradeert tot goedkope 
arbeidskrachten zonder rechten die 
zonder meer vervangbaar zijn;

Or. pt

Amendement 12
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. vraagt de lidstaten om bij de vaststelling 
van specifieke maatregelen ter uitvoering 
van de terugkeerrichtlijn terdege rekening 
te houden met de genderproblematiek;

1. verzoekt de lidstaten om beleidslijnen 
goed te keuren die gericht zijn op de 
maatschappelijke integratie van 
migranten in het gastland;

Or. pt

Amendement 13
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de lidstaten en hun bevoegde 
instanties om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 

2. vraagt de lidstaten en hun bevoegde 
instanties om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
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personen, zoals zwangerschap, 
gezinssituatie, kinderen of ouderen ten 
laste en het slachtoffer-zijn van 
mensenhandel of op gender gebaseerd 
geweld, en met hun specifieke behoeften;

personen, zoals zwangerschap, 
gezinssituatie, kinderen, personen met een 
handicap of ouderen ten laste en het 
slachtoffer-zijn van mensenhandel of op 
gender gebaseerd geweld, en met hun 
specifieke behoeften;

Or. en

Amendement 14
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vraagt de lidstaten en hun bevoegde 
instanties om rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van de betrokken
personen, zoals zwangerschap, 
gezinssituatie, kinderen of ouderen ten 
laste en het slachtoffer-zijn van 
mensenhandel of op gender gebaseerd 
geweld, en met hun specifieke behoeften;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 15
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat deze richtlijn een 
minimumaantal rechten voorziet voor 
mensen die in afwachting zijn van hun 
uitzetting, waaronder de toegang tot 
gezondheidszorg en de toegang tot 
onderwijs voor kinderen; verzoekt de 
lidstaten om bij de uitvoering van de 

3. wijst er nadrukkelijk op dat deze 
richtlijn een minimumaantal rechten 
voorziet voor mensen die in afwachting 
zijn van hun uitzetting, waaronder de 
toegang tot gezondheidszorg en de toegang 
tot onderwijs voor kinderen; verzoekt de 
lidstaten om bij de uitvoering van de 



PE522.991v01-00 10/15 AM\1009137NL.doc

NL

richtlijn bijzonder attent te zijn op de 
situatie van zwangere vrouwen en gezinnen 
met schoolgaande kinderen;

richtlijn bijzonder attent te zijn op de 
situatie van zwangere vrouwen en gezinnen 
met schoolgaande kinderen;

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat deze richtlijn een 
minimumaantal rechten voorziet voor 
mensen die in afwachting zijn van hun 
uitzetting, waaronder de toegang tot 
gezondheidszorg en de toegang tot 
onderwijs voor kinderen; verzoekt de 
lidstaten om bij de uitvoering van de 
richtlijn bijzonder attent te zijn op de 
situatie van zwangere vrouwen en gezinnen 
met schoolgaande kinderen;

3. benadrukt dat deze richtlijn een 
minimumaantal rechten voorziet voor 
mensen die in afwachting zijn van hun 
uitzetting, waaronder de toegang tot 
gezondheidszorg en de toegang tot 
onderwijs voor kinderen; verzoekt de 
lidstaten om bij de uitvoering van de 
richtlijn bijzonder attent te zijn op de 
situatie van zwangere vrouwen, vrouwen 
die slachtoffer van op gender gebaseerd 
geweld zijn en gezinnen met schoolgaande 
kinderen;

Or. es

Amendement 17
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten zich te 
onthouden van uitzetting van 
schoolgaande minderjarigen en hun 
families;

Or. es
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Amendement 18
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten om in hun 
nationale actieplannen ter bestrijding van 
huiselijk geweld te vermelden dat 
migrantenvrouwen zonder papieren 
precies dezelfde hulp moeten krijgen als 
vrouwen die legaal in het land verblijven 
en om instellingen niet te verplichten om 
dit soort gevallen aan de autoriteiten te 
melden;

Or. pt

Amendement 19
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat 
migrantenvrouwen zonder papieren in 
een kwetsbaardere situatie verkeren en 
dat dit soort vrouwen die het slachtoffer 
zijn van huiselijk geweld in veel landen 
nauwelijks een beroep kunnen doen op 
openbare gezondheidszorg;

Or. pt

Amendement 20
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de lidstaten om de 
gratis verleende openbare 
gezondheidsdiensten te versterken om 
vrouwen die het slachtoffer zijn van 
geweld te helpen en om het aantal 
vluchthuizen en plaatsen te verhogen 
waar vrouwen van verschillende 
nationaliteiten gespecialiseerde hulp 
kunnen krijgen in verschillende talen;

Or. pt

Amendement 21
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat er slechts in laatste 
instantie tot opsluiting mag worden 
besloten en vraagt de lidstaten met klem 
om bijzonder voorzichtig te zijn alvorens 
ze kwetsbare personen of personen met 
specifieke behoeften van hun vrijheid 
beroven en om samen met ngo's die op dit 
vlak actief zijn, alle alternatieven voor 
opsluiting in overweging te nemen;

4. wijst erop dat er volgens het EU-recht 
slechts in laatste instantie tot opsluiting 
mag worden besloten, zeker in het geval 
van alleenstaande minderjarigen en 
gezinnen met minderjarige kinderen, en 
vraagt de lidstaten met klem om bijzonder 
voorzichtig te zijn alvorens ze kwetsbare 
personen of personen met specifieke 
behoeften van hun vrijheid beroven en om 
samen met ngo's die op dit vlak actief zijn, 
alle alternatieven voor opsluiting in 
overweging te nemen;

Or. en

Amendement 22
Andrea Češková
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat er slechts in laatste 
instantie tot opsluiting mag worden 
besloten en vraagt de lidstaten met klem 
om bijzonder voorzichtig te zijn alvorens 
ze kwetsbare personen of personen met 
specifieke behoeften van hun vrijheid 
beroven en om samen met ngo's die op dit 
vlak actief zijn, alle alternatieven voor 
opsluiting in overweging te nemen;

4. wijst erop dat er slechts in laatste 
instantie tot opsluiting mag worden 
besloten en vraagt de lidstaten met klem 
om bijzonder voorzichtig te zijn alvorens 
ze kwetsbare personen of personen met 
specifieke behoeften – personen met 
minderjarige kinderen te hunnen laste in 
het bijzonder - van hun vrijheid beroven en 
om samen met ngo's die op dit vlak actief 
zijn, alle alternatieven voor opsluiting in 
overweging te nemen;

Or. cs

Amendement 23
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat er slechts in laatste 
instantie tot opsluiting mag worden 
besloten en vraagt de lidstaten met klem 
om bijzonder voorzichtig te zijn alvorens 
ze kwetsbare personen of personen met 
specifieke behoeften van hun vrijheid 
beroven en om samen met ngo's die op dit 
vlak actief zijn, alle alternatieven voor 
opsluiting in overweging te nemen;

4. roept de lidstaten ertoe op om een beleid 
te voeren dat gericht is op het 
regulariseren van de situatie van 
migrantenwerknemers en om daarbij hun 
sociale, culturele, politieke, arbeids- en 
burgerrechten te waarborgen, als 
noodzakelijke voorwaarde om een einde te 
maken aan de onaanvaardbare uitbuiting 
van deze mensen;

Or. pt

Amendement 24
Iratxe García Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vraagt de lidstaten met klem om de 6. vraagt de lidstaten met klem om de 
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grondrechten te eerbiedigen en bij de 
uitvoering van EU-
terugnameovereenkomsten rekening te 
houden met het genderperspectief;
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de betrokken derde 
landen een volgens gender gedifferentieerd 
systeem voor controle na terugname te 
ontwikkelen waarmee kan worden 
nagegaan of de mensenrechten 
geëerbiedigd worden;

grondrechten te eerbiedigen en bij de 
uitvoering van EU-
terugnameovereenkomsten rekening te 
houden met het genderperspectief;
verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de betrokken derde 
landen een volgens gender gedifferentieerd 
systeem voor controle na terugname te 
ontwikkelen waarin bijzondere aandacht 
wordt besteed aan op gender gebaseerd 
geweld en waarmee kan worden nagegaan 
of de mensenrechten geëerbiedigd worden;

Or. es

Amendement 25
Rui Tavares

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. vraagt dat de Commissie en de lidstaten 
terugnameovereenkomsten met derde 
landen afsluiten waarin rekening wordt 
gehouden met omstandigheden zoals 
gender, gezinssituatie, zwangerschap en de 
scholing van teruggekeerde kinderen, en 
erop toe te zien dat deze derde landen zich 
verbinden tot de uitvoering en handhaving 
van een minimumkader dat hun bevolking 
ten goede komt.

7. vraagt dat de Commissie en de lidstaten 
terugnameovereenkomsten met derde 
landen afsluiten waarin rekening wordt 
gehouden met omstandigheden zoals 
gender, seksuele geaardheid, 
gezinssituatie, zwangerschap en de 
scholing van teruggekeerde kinderen, en 
erop toe te zien dat deze derde landen zich 
verbinden tot de uitvoering en handhaving 
van een minimumkader dat hun bevolking 
ten goede komt.

Or. en

Amendement 26
Norica Nicolai

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt er bij alle lidstaten die dit nog 
niet hebben gedaan op aan het verdrag 
van Istanboel inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen te 
ratificeren en passend uitvoering te geven 
aan de bepalingen van dit verdrag, met 
name aan artikel 59 waarin is bepaald dat 
partijen de maatregelen nemen die nodig 
zijn om te waarborgen dat de 
uitzettingsprocedure van vrouwen van wie 
de verblijfstitel afhangt van die van hun 
echtgenoot bij beëindiging van het 
huwelijk en in bijzonder moeilijke 
omstandigheden wordt opgeschort en/of 
dat deze vrouwen een eigen 
verblijfsvergunning krijgen.

Or. en


