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Amendamentul 1
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Directiva privind returnarea
prevede norme referitoare la returnare, 
expulzare, detenție și reintrare, ce trebuie 
să țină seama de respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor în cauză; întrucât perspectiva 
de gen ar trebui să fie un aspect complet 
integrat în implementarea directivei;

A. întrucât Directiva privind returnările
prevede norme referitoare la returnare, 
expulzare, detenție și reintrare, ce trebuie 
să țină seama de respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor în cauză, în temeiul dreptului 
național și internațional; întrucât 
perspectiva de gen ar trebui să fie un aspect 
complet integrat în implementarea 
directivei;

Or. en

Amendamentul 2
Rui Tavares

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Directiva privind returnarea
prevede norme referitoare la returnare, 
expulzare, detenție și reintrare, ce trebuie 
să țină seama de respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor în cauză; întrucât perspectiva 
de gen ar trebui să fie un aspect complet
integrat în implementarea directivei;

A. întrucât Directiva privind returnările
prevede norme referitoare la returnare, 
expulzare, detenție și reintrare, ce trebuie 
să țină seama de respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor în cauză; întrucât perspectiva 
de gen, drepturile femeilor la egalitate, 
precum și interzicerea discriminării la 
adresa femeilor pe criterii de gen trebuie
să fie aspecte complet integrate în 
implementarea directivei;

Or. en
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Amendamentul 3
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Directiva privind returnarea 
prevede norme referitoare la returnare, 
expulzare, detenție și reintrare, ce trebuie 
să țină seama de respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale ale 
persoanelor în cauză; întrucât perspectiva 
de gen ar trebui să fie un aspect complet 
integrat în implementarea directivei;

A. întrucât politicile UE privind migrația 
care vizează „combaterea imigrării 
ilegale” se bazează pe logica incriminării 
statutului de „ilegal” și pe represiunea 
imigranților, un exemplu fiind Directiva 
privind returnările din 2010; 

Or. pt

Amendamentul 4
Rui Tavares

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât discriminarea pe criterii de 
gen crește probabilitatea ca femeile 
migrante să sufere de pe urma 
încălcărilor drepturilor omului și, când 
este asociată cu un statut neregulamentar, 
contribuie la o cultură îngrijorătoare a 
impunității la nivelul Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 5
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât lucrătorii fără documente de 
identitate sau cei care se află în situație 
neregulamentară sunt angajați de cele 
mai multe ori în condiții de muncă mai 
puțin favorabile decât alți lucrători și 
întrucât o parte dintre angajatori au 
tendința, prin urmare, să recruteze 
lucrători din categoriile de mai sus, 
pentru a câștiga un avantaj concurențial 
neloial; 

Or. pt

Amendamentul 6
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât femeile care nu au o reședință 
regulată și dependenții acestora sunt 
frecvent expuși la multiple inegalități, 
existând o probabilitate mai mare de a 
suferi violențe și abuzuri, fapt care le-ar 
putea afecta statutul și i-ar expune și mai 
mult riscului de expulzare,

B. întrucât femeile migrante fără 
documente de identitate și dependenții 
acestora sunt frecvent expuși la multiple 
inegalități, existând o probabilitate mai 
mare de a suferi violențe și abuzuri, fapt 
care le-ar putea afecta statutul și i-ar 
expune și mai mult riscului de expulzare,

Or. en

Amendamentul 7
Marina Yannakoudakis

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât statele membre au 
competența de bază pe teritoriul lor de a 
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decide cu privire la asistența care ar putea 
fi necesară pentru a ajuta persoanele care 
intră sub incidența Directivei privind 
returnările;

Or. en

Amendamentul 8
Rui Tavares

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât statele membre ale UE au 
tendința de a împinge femeile migrante 
aflate în situație neregulamentară către 
marginea societății, amplificând 
expunerea lor la discriminarea de gen și 
la violență prin limitarea autonomiei și a 
independenței lor1;
__________________
1 Platforma pentru cooperare 
internațională privind migranții fără 
documente de identitate (PICUM): lipsa 
accesului la justiție în Europa al femeilor 
migrante fără documente de identitate, 
Prezentarea celei de a 54-a sesiuni a 
CEDAW, 18 februarie 2013, Geneva, p. 2.

Or. en

Amendamentul 9
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât politicile UE privind migrația 
sporesc vulnerabilitatea și lipsa de 
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protecție a femeilor migrante fără 
documente de identitate, victime ale 
violenței care, în majoritatea cazurilor, nu 
caută sprijin;

Or. pt

Amendamentul 10
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât există o serie de dispoziții 
inacceptabile în directivă, precum 
posibilitatea de detenție (administrativă) a 
migranților pentru o perioadă de până la 
18 luni, detenția familiilor, chiar și cu 
copii, sau expulzarea copiilor, care în 
acest caz nu trebuie să fie predați unui 
membru al familiei sau unui tutore legal; 

Or. pt

Amendamentul 11
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât directiva este dominată de o 
atitudine inumană care reduce imigranții 
la munca ieftină lipsită de drepturi și de 
importanță;

Or. pt
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Amendamentul 12
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să acorde o mai 
mare atenție perspectivei de gen în 
măsurile ce vizează implementarea 
Directivei privind returnarea;

1. invită statele membre să adopte politici 
de promovare a incluziunii sociale a 
migranților în țările-gazdă;

Or. pt

Amendamentul 13
Lívia Járóka

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre și autoritățile 
competente să ia în considerare 
caracteristicile specifice ale persoanelor în 
cauză, cum ar fi sarcina, situația familială, 
copiii sau persoanele în vârstă aflate în 
întreținere, dacă sunt victime ale traficului 
de ființe umane sau ale violenței de gen, 
precum și nevoile lor specifice;

2. invită statele membre și autoritățile 
competente să ia în considerare 
caracteristicile specifice ale persoanelor în 
cauză, cum ar fi sarcina, situația familială, 
copiii, persoanele cu handicap sau 
persoanele în vârstă aflate în întreținere, 
dacă sunt victime ale traficului de ființe 
umane sau ale violenței de gen, precum și 
nevoile lor specifice;

Or. en

Amendamentul 14
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită statele membre și autoritățile (Nu privește versiunea în limba română.)
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competente să ia în considerare 
caracteristicile specifice ale persoanelor în 
cauză, cum ar fi sarcina, situația familială, 
copiii sau persoanele în vârstă aflate în 
întreținere, dacă sunt victime ale traficului 
de ființe umane sau ale violenței de gen, 
precum și nevoile lor specifice;

Or. en

Amendamentul 15
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că această directivă prevede 
un set minim de drepturi pentru persoanele 
care sunt pe punctul de a fi expulzate, 
inclusiv accesul la asistență medicală și la 
educație pentru copii; invită statele 
membre să acorde o atenție deosebită 
situației femeilor gravide și familiilor cu 
copii pe perioada studiilor, atunci când 
implementează directiva;

3. subliniază cu tărie faptul că această 
directivă prevede un set minim de drepturi 
pentru persoanele care sunt pe punctul de a 
fi expulzate, inclusiv accesul la asistență 
medicală și la educație pentru copii; invită 
statele membre să acorde o atenție 
deosebită situației femeilor gravide și 
familiilor cu copii pe perioada studiilor, 
atunci când implementează directiva;

Or. en

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că această directivă prevede 
un set minim de drepturi pentru persoanele 
care sunt pe punctul de a fi expulzate, 
inclusiv accesul la asistență medicală și la 
educație pentru copii; invită statele 
membre să acorde o atenție deosebită 

3. subliniază că această directivă prevede 
un set minim de drepturi pentru persoanele 
care sunt pe punctul de a fi expulzate, 
inclusiv accesul la asistență medicală și la 
educație pentru copii; invită statele 
membre să acorde o atenție deosebită 



PE522.991v01-00 10/14 AM\1009137RO.doc

RO

situației femeilor gravide și familiilor cu 
copii pe perioada studiilor, atunci când 
implementează directiva;

situației femeilor însărcinate, a femeilor 
care au fost victime ale violențe pe criterii 
de gen și a familiilor cu copii pe perioada 
studiilor, atunci când implementează 
directiva;

Or. es

Amendamentul 17
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre să se abțină de 
la a expulza copiii integrați în școli și 
familiile acestora;

Or. es

Amendamentul 18
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită statele membre, în planurile lor 
naționale de acțiune, să elimine violența 
domestică, să stabilească o obligație de 
sprijinire a femeilor migrante fără 
documente de identitate în condiții de 
egalitate cu femeile aflate în situație de 
ședere legală, fără a impune instituțiilor 
cerința de a raporta astfel de cazuri 
autorităților;

Or. pt
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Amendamentul 19
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că femeile migrante fără 
documente de identitate sunt cele mai 
vulnerabile și că, în multe țări, aceste 
femei care suferă de pe urma violenței 
domestice nu au nicio sursă de sprijin în 
afară de serviciile publice de sănătate; 

Or. pt

Amendamentul 20
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită statelor membre să consolideze 
serviciile publice gratuite de asistență 
medicală în vederea îmbunătățirii 
sprijinului acordat femeilor victime ale 
violenței și a creșterii numărului de 
adăposturi și locuri în care să se ofere 
sprijin specializat pentru femei de diverse 
naționalități și care vorbesc diverse limbi;

Or. pt

Amendamentul 21
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că detenția trebuie să fie o 
măsură de ultimă instanță și îndeamnă 
statele membre să aibă o grijă deosebită 
înainte de a priva de libertate persoanele 
vulnerabile sau persoanele cu nevoi 
specifice și să se asigure că alternativele la 
detenție sunt luate în considerare în mod 
corespunzător în colaborare cu ONG-urile 
active în acest domeniu;

4. subliniază că, în conformitate cu 
dreptul UE, detenția trebuie să fie o 
măsură de ultimă instanță, în special în 
cazul minorilor neînsoțiți și al familiilor 
cu minori, și îndeamnă statele membre să 
aibă o grijă deosebită înainte de a priva de 
libertate persoanele vulnerabile sau 
persoanele cu nevoi specifice și să se 
asigure că alternativele la detenție sunt 
luate în considerare în mod corespunzător 
în colaborare cu ONG-urile active în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 22
Andrea Češková

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că detenția trebuie să fie o 
măsură de ultimă instanță și îndeamnă 
statele membre să aibă o grijă deosebită 
înainte de a priva de libertate persoanele 
vulnerabile sau persoanele cu nevoi 
specifice și să se asigure că alternativele la 
detenție sunt luate în considerare în mod 
corespunzător în colaborare cu ONG-urile 
active în acest domeniu;

4. subliniază că detenția trebuie să fie o 
măsură de ultimă instanță și îndeamnă 
statele membre să aibă o grijă deosebită 
înainte de a priva de libertate persoanele 
vulnerabile sau persoanele cu nevoi 
specifice – în special persoanele cu copii 
care sunt minori dependenți –, și să se 
asigure că alternativele la detenție sunt 
luate în considerare în mod corespunzător 
în colaborare cu ONG-urile active în acest 
domeniu;

Or. cs

Amendamentul 23
Inês Cristina Zuber

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că detenția trebuie să fie o 
măsură de ultimă instanță și îndeamnă
statele membre să aibă o grijă deosebită 
înainte de a priva de libertate persoanele 
vulnerabile sau persoanele cu nevoi 
specifice și să se asigure că alternativele 
la detenție sunt luate în considerare în 
mod corespunzător în colaborare cu 
ONG-urile active în acest domeniu;

4. solicită statelor membre să pună în 
aplicare politici care vizează regularizarea 
situației lucrătorilor imigranți, 
garantându-le drepturile la muncă, 
sociale, culturale, civile și politice, astfel 
cum este necesar pentru a pune capăt 
situațiilor inacceptabile de 
supraexploatare;

Or. pt

Amendamentul 24
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă statele membre să respecte 
drepturile fundamentale și să țină seama de 
perspectiva de gen atunci când 
implementează acordurile de readmisie ale 
UE; invită Comisia să elaboreze, în 
cooperare cu țările terțe în cauză, un sistem 
de monitorizare după readmisie în care să 
fie incorporată dimensiunea de gen, pentru 
a evalua respectarea drepturilor omului;

6. îndeamnă statele membre să respecte 
drepturile fundamentale și să țină seama de 
perspectiva de gen atunci când 
implementează acordurile de readmisie ale 
UE; invită Comisia să elaboreze, în 
cooperare cu țările terțe în cauză, un sistem 
de monitorizare după readmisie în care să 
fie incorporată dimensiunea de gen, în 
special în ceea ce privește violența bazată 
pe gen, pentru a evalua respectarea 
drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 25
Rui Tavares

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
încheie acorduri de readmisie cu țările terțe 
care să ia în considerare circumstanțe 

7. invită Comisia și statele membre să 
încheie acorduri de readmisie cu țările terțe 
care să ia în considerare circumstanțe 
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precum genul, familia, sarcina și educația 
copiilor returnați, astfel încât aceste țări 
terțe să se angajeze că implementează și 
păstrează un cadru minim în folosul 
cetățenilor lor.

precum genul, orientarea sexuală, familia, 
sarcina și educația copiilor returnați, astfel 
încât aceste țări terțe să se angajeze că 
implementează și păstrează un cadru 
minim în folosul cetățenilor lor.

Or. en

Amendamentul 26
Norica Nicolai

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă toate statele membre care 
nu au făcut încă acest lucru să ratifice 
Convenția de la Istanbul privind 
prevenirea și combaterea violenței la 
adresa femeilor și a violenței domestice și 
să aplice dispozițiile sale în mod corect, în 
special articolul 59 care stipulează în mod 
clar că părțile ar trebui să adopte 
măsurile necesare pentru a suspenda 
procedurile de expulzare și/sau să acorde 
un permis de ședere autonom în cazul 
dizolvării căsătoriilor și al 
circumstanțelor cu precădere dificile, 
femeilor migrante a căror situație de 
ședere depinde de soții lor;

Or. en


