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Poprawka 1
Norica Nicolai

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie powrotów przewiduje zasady 
dotyczące powrotów, wydalania, 
zatrzymania w celu wydalenia i 
powrotnego wjazdu, które powinny w pełni 
przestrzegać praw człowieka i 
podstawowych wolności zainteresowanych 
osób; mając na uwadze, że perspektywa 
płci powinna stanowić w pełni 
zintegrowany aspekt tego wdrażania;

A. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie powrotów przewiduje zasady 
dotyczące powrotów, wydalania, 
zatrzymania w celu wydalenia i 
powrotnego wjazdu, które powinny w pełni 
przestrzegać praw człowieka i 
podstawowych wolności zainteresowanych 
osób na mocy prawa międzynarodowego i 
krajowego; mając na uwadze, że 
perspektywa płci powinna stanowić w 
pełni zintegrowany aspekt tego wdrażania;

Or. en

Poprawka 2
Rui Tavares

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie powrotów przewiduje zasady 
dotyczące powrotów, wydalania, 
zatrzymania w celu wydalenia i 
powrotnego wjazdu, które powinny w pełni 
przestrzegać praw człowieka i 
podstawowych wolności zainteresowanych 
osób; mając na uwadze, że perspektywa 
płci powinna stanowić w pełni 
zintegrowany aspekt tego wdrażania;

A. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie powrotów przewiduje zasady 
dotyczące powrotów, wydalania, 
zatrzymania w celu wydalenia i 
powrotnego wjazdu, które powinny w pełni 
przestrzegać praw człowieka i 
podstawowych wolności zainteresowanych 
osób; mając na uwadze, że perspektywa 
płci, prawo kobiet do równouprawnienia, 
a także zakaz dyskryminacji kobiet ze 
względu na płeć muszą stanowić w pełni 
zintegrowane aspekty tego wdrażania;
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Or. en

Poprawka 3
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że dyrektywa w 
sprawie powrotów przewiduje zasady 
dotyczące powrotów, wydalania, 
zatrzymania w celu wydalenia i 
powrotnego wjazdu, które powinny w 
pełni przestrzegać praw człowieka i 
podstawowych wolności zainteresowanych 
osób; mając na uwadze, że perspektywa 
płci powinna stanowić w pełni 
zintegrowany aspekt tego wdrażania;

A. mając na uwadze, że polityka 
migracyjna UE polegająca na „walce z 
nielegalną imigracją” przyjmuje założenie 
penalizacji statusu „nielegalny” oraz 
represji wobec imigrantów, czego 
wyrazem jest dyrektywa w sprawie 
powrotów z 2010 r.;

Or. pt

Poprawka 4
Rui Tavares

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dyskryminacja ze 
względu na płeć zwiększa 
prawdopodobieństwo cierpienia
imigrantek z powodu naruszenia praw 
człowieka, co w połączeniu z ich 
nieuregulowanym statusem przyczynia się 
do niepokojącego wytwarzania się kultury 
bezkarności w Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 5
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nielegalni 
pracownicy lub pracownicy o 
nieuregulowanym statusie często 
zatrudniani są na mniej korzystnych 
warunkach niż inni pracownicy, co 
skłania niektórych pracodawców do 
poszukiwania tego rodzaju siły roboczej
przy wykorzystaniu zasad nieuczciwej 
konkurencji;

Or. pt

Poprawka 6
Norica Nicolai

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że kobiety nie 
posiadające uregulowanej sytuacji 
pobytowej i osoby będące na ich 
utrzymaniu są często narażone na 
wielorakie nierówności oraz częściej 
padają ofiarą przemocy i nadużyć, co może 
wpłynąć na ich statut i narazić je w 
większym stopniu na ryzyko wydalenia;

B. mając na uwadze, że nielegalne 
imigrantki i osoby będące na ich 
utrzymaniu są często narażone na 
wielorakie nierówności oraz częściej 
padają ofiarą przemocy i nadużyć, co może 
wpłynąć na ich statut i narazić je w 
większym stopniu na ryzyko wydalenia;

Or. en

Poprawka 7
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że na terytorium 
państwa członkowskiego to właśnie ono 
ma uprawnienie do podjęcia ostatecznej 
decyzji odnośnie tego, jakiej pomocy 
należy udzielić osobom objętym dyrektywą 
w sprawie powrotów;

Or. en

Poprawka 8
Rui Tavares

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie UE mają tendencję do 
spychania na margines społeczny 
imigrantek o nieuregulowanym statusie, 
co poprzez ograniczenie ich autonomii i 
niezależności zwiększa ryzyko narażenia 
ich na dyskryminację ze względu na płeć
oraz na akty przemocy1;
__________________
1 Platforma współpracy międzynarodowej 
na rzecz nielegalnych imigrantów
(PICUM): brak dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla nielegalnych 
imigrantek, przedłożone na 54.
posiedzeniu CEDAW, Genewa, 18.2.2013 
r., s. 2.

Or. en

Poprawka 9
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że polityka 
migracyjna UE powoduje, że nielegalne 
imigrantki coraz rzadziej mogą liczyć na 
ochronę, a są ofiarami przemocy, w 
obliczu której w większości przypadków
nie szukają pomocy;

Or. pt

Poprawka 10
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze szereg 
niedopuszczalnych aspektów dyrektywy, 
takich jak możliwość zatrzymywania 
(administracyjnie) imigrantów na okres 
do osiemnastu miesięcy, zatrzymywanie 
rodzin, nawet tych, w których są osoby 
niepełnoletnie, lub wydalanie osób 
niepełnoletnich bez konieczności 
przekazania ich członkowi rodziny lub 
prawnie wyznaczonemu opiekunowi;

Or. pt

Poprawka 11
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że dyrektywa 
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przepojona jest nieludzką wizją 
sprowadzającą imigrantów do roli 
jednorazowej i pozbawionej praw taniej
siły roboczej;

Or. pt

Poprawka 12
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie do 
drobiazgowego uwzględnienia 
perspektywy płci w szczególnych środkach 
wdrażających dyrektywę w sprawie 
powrotów;

1. apeluje do państw członkowskich o 
wprowadzenie polityki umożliwiającej 
integrację społeczną imigrantów w 
krajach przyjmujących;

Or. pt

Poprawka 13
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie i ich 
właściwe organy do rozpatrzenia 
szczególnych okoliczności osób 
znajdujących się w takiej sytuacji, takich 
jak ciąża, sytuacja rodzinna, dzieci lub 
osoby w podeszłym wieku na utrzymaniu, 
czy też fakt bycia ofiarą handlu ludźmi lub 
przemocy na tle płci, a także ich 
szczególnych potrzeb;

2. wzywa państwa członkowskie i ich 
właściwe organy do rozpatrzenia 
szczególnych okoliczności osób 
znajdujących się w takiej sytuacji, takich 
jak ciąża, sytuacja rodzinna, dzieci, osoby 
niepełnosprawne lub osoby w podeszłym 
wieku na utrzymaniu, czy też fakt bycia 
ofiarą handlu ludźmi lub przemocy na tle 
płci, a także ich szczególnych potrzeb;

Or. en
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Poprawka 14
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie i ich 
właściwe organy do rozpatrzenia 
szczególnych okoliczności osób 
znajdujących się w takiej sytuacji, takich 
jak ciąża, sytuacja rodzinna, dzieci lub 
osoby w podeszłym wieku na utrzymaniu, 
czy też fakt bycia ofiarą handlu ludźmi lub 
przemocy na tle płci, a także ich 
szczególnych potrzeb;

2. wzywa państwa członkowskie i ich 
właściwe organy do wzięcia pod uwagę
szczególnych okoliczności osób 
znajdujących się w takiej sytuacji, takich 
jak ciąża, sytuacja rodzinna, dzieci lub 
osoby w podeszłym wieku na utrzymaniu, 
czy też fakt bycia ofiarą handlu ludźmi lub 
przemocy na tle płci, a także ich 
szczególnych potrzeb;

Or. en

Poprawka 15
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dyrektywa ta przewiduje 
minimalny zestaw praw dla osób 
oczekujących na wydalenie, w tym dostęp 
do opieki zdrowotnej i edukacji dla dzieci; 
wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi przy 
wdrażaniu dyrektywy na sytuację kobiet w 
ciąży i rodzin z dziećmi w trakcie roku 
szkolnego;

3. z naciskiem stwierdza, że dyrektywa ta 
przewiduje minimalny zestaw praw dla 
osób oczekujących na wydalenie, w tym 
dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji dla 
dzieci; wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi przy 
wdrażaniu dyrektywy na sytuację kobiet w 
ciąży i rodzin z dziećmi w trakcie roku 
szkolnego;

Or. en
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Poprawka 16
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że dyrektywa ta przewiduje 
minimalny zestaw praw dla osób 
oczekujących na wydalenie, w tym dostęp 
do opieki zdrowotnej i edukacji dla dzieci; 
wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi przy 
wdrażaniu dyrektywy na sytuację kobiet w 
ciąży i rodzin z dziećmi w trakcie roku 
szkolnego;

3. podkreśla, że dyrektywa ta przewiduje 
minimalny zestaw praw dla osób 
oczekujących na wydalenie, w tym dostęp 
do opieki zdrowotnej i edukacji dla dzieci; 
wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi przy 
wdrażaniu dyrektywy na sytuację kobiet w 
ciąży, kobiet, które padły ofiarą przemocy 
na tle płci i rodzin z dziećmi w trakcie 
roku szkolnego;

Or. es

Poprawka 17
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do
powstrzymania się od wydalania osób 
niepełnoletnich w wieku szkolnym i ich 
rodzin;

Or. es

Poprawka 18
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do państw członkowskich o 
uwzględnienie w krajowych planach 
działania na rzecz eliminacji przemocy 
domowej obowiązku pomocy nielegalnym 
imigrantkom, udzielanej na takich 
samych zasadach, jak kobietom 
przebywającym na danym terenie w 
sposób legalny, oraz o niewymuszanie na 
instytucjach obowiązku zgłaszania takich 
przypadków władzom;

Or. pt

Poprawka 19
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że nielegalne imigrantki
znajdują się w trudniejszej sytuacji i że, 
jeżeli padną ofiarami przemocy domowej, 
w wielu państwach mogą liczyć tylko na 
pomoc publicznej służby zdrowia;

Or. pt

Poprawka 20
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. apeluje do państw członkowskich o 
wzmocnienie bezpłatnych usług publicznej 
służby zdrowia w ramach pomocy 
kobietom, które są ofiarami przemocy, 
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oraz o zwiększenie liczby schronisk i
miejsc, w których oferowane jest 
specjalistyczne wsparcie dla kobiet 
rozmaitych narodowości, dostępne w 
różnych językach;

Or. pt

Poprawka 21
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że zatrzymanie musi być 
ostatecznym rozwiązaniem i usilnie wzywa 
państwa członkowskie do zachowania 
szczególnej ostrożności, zanim pozbawią 
wolności osoby w delikatnej sytuacji lub 
osoby o szczególnych potrzebach oraz do 
upewnienia się, że rozwiązania 
alternatywne w stosunku do pozbawienia 
wolności zostały należycie 
przeanalizowane we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi aktywnymi 
na tym polu;

4. wskazuje, że zgodnie z prawem UE
zatrzymanie musi być ostatecznym 
rozwiązaniem, szczególnie w przypadku 
osób niepełnoletnich pozbawionych opieki 
oraz w przypadku rodzin z osobami 
niepełnoletnimi, i usilnie wzywa państwa 
członkowskie do zachowania szczególnej 
ostrożności, zanim pozbawią wolności 
osoby w delikatnej sytuacji lub osoby o 
szczególnych potrzebach oraz do 
upewnienia się, że rozwiązania 
alternatywne w stosunku do pozbawienia 
wolności zostały należycie 
przeanalizowane we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi aktywnymi 
na tym polu;

Or. en

Poprawka 22
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że zatrzymanie musi być 4. wskazuje, że zatrzymanie musi być 
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ostatecznym rozwiązaniem i usilnie wzywa 
państwa członkowskie do zachowania 
szczególnej ostrożności, zanim pozbawią 
wolności osoby w delikatnej sytuacji lub 
osoby o szczególnych potrzebach oraz do 
upewnienia się, że rozwiązania 
alternatywne w stosunku do pozbawienia 
wolności zostały należycie 
przeanalizowane we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi aktywnymi 
na tym polu;

ostatecznym rozwiązaniem i usilnie wzywa 
państwa członkowskie do zachowania 
szczególnej ostrożności, zanim pozbawią 
wolności osoby w delikatnej sytuacji lub 
osoby o szczególnych potrzebach,
zwłaszcza osoby z niepełnoletnimi dziećmi 
na utrzymaniu, oraz do upewnienia się, że 
rozwiązania alternatywne w stosunku do 
pozbawienia wolności zostały należycie 
przeanalizowane we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi aktywnymi 
na tym polu;

Or. cs

Poprawka 23
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje, że zatrzymanie musi być 
ostatecznym rozwiązaniem i usilnie wzywa 
państwa członkowskie do zachowania 
szczególnej ostrożności, zanim pozbawią 
wolności osoby w delikatnej sytuacji lub 
osoby o szczególnych potrzebach oraz do 
upewnienia się, że rozwiązania 
alternatywne w stosunku do pozbawienia 
wolności zostały należycie 
przeanalizowane we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi aktywnymi 
na tym polu;

4. apeluje do państw członkowskich o 
wdrożenie polityki mającej na celu 
uregulowanie sytuacji pracowników 
imigrantów, zapewnienie im praw 
pracowniczych, społecznych, kulturowych, 
obywatelskich i politycznych, co stanowi 
warunek konieczny dla położenia kresu 
niedopuszczalnym sytuacjom nadmiernej 
eksploatacji pracowników;

Or. pt

Poprawka 24
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. pilnie wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania praw podstawowych i 
uwzględniania perspektywy płci przy 
wdrażaniu umów UE o readmisji; wzywa 
Komisję do przygotowania we współpracy 
z zainteresowanymi krajami trzecimi 
systemu monitorowania sytuacji po 
readmisji uwzględniającego perspektywę 
płci w celu dokonania oceny zgodności z 
prawami człowieka;

6. pilnie wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania praw podstawowych i 
uwzględniania perspektywy płci przy 
wdrażaniu umów UE o readmisji; wzywa 
Komisję do przygotowania we współpracy 
z zainteresowanymi krajami trzecimi 
systemu monitorowania sytuacji po 
readmisji uwzględniającego perspektywę 
płci, ze szczególnym uwzględnieniem
przemocy na tle płci, w celu dokonania 
oceny zgodności z prawami człowieka;

Or. es

Poprawka 25
Rui Tavares

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do umożliwienia zawierania umów o 
readmisji z krajami trzecimi 
uwzględniających takie aspekty, jak płeć, 
rodzina, ciąża i edukacja wracających 
dzieci, tak by kraje te zobowiązały się do 
wdrażania i utrzymywania minimalnych 
ram z korzyścią dla swych obywateli.

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do umożliwienia zawierania umów o 
readmisji z krajami trzecimi 
uwzględniających takie aspekty, jak płeć, 
orientacja seksualna, rodzina, ciąża i 
edukacja wracających dzieci, tak by kraje 
te zobowiązały się do wdrażania i 
utrzymywania minimalnych ram z
korzyścią dla swych obywateli.

Or. en

Poprawka 26
Norica Nicolai

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, które jeszcze tego nie 
uczyniły, do ratyfikowania konwencji 
stambulskiej w sprawie zapobiegania i 
zwalczania przemocy wobec kobiet i do 
prawidłowego zastosowania jej przepisów, 
w szczególności art. 59, który jasno 
stanowi, że strony powinny przedsięwziąć 
niezbędne środki w celu zawieszenia 
procedur dotyczących wydalania i/lub 
przyznać samoistne pozwolenie na pobyt 
imigrantkom, których status rezydenta 
uzależniony jest od współmałżonka, w 
przypadku rozwiązania małżeństwa i w 
wyjątkowo trudnych okolicznościach.

Or. en


