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Predlog spremembe 1
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker direktiva o vračanju določa pravila 
za vračanje, izgon, pridržanje in ponovni 
sprejem, ki bi morala v celoti spoštovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
udeleženih ljudi; ker bi moral biti vidik 
enakosti spolov v celoti vključen v njeno 
izvajanje;

A. ker direktiva o vračanju določa pravila 
za vračanje, izgon, pridržanje in ponovni 
sprejem, ki bi morala v celoti spoštovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine
po mednarodnem in nacionalnem pravu
udeleženih ljudi; ker bi moral biti vidik 
enakosti spolov v celoti vključen v njeno 
izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker direktiva o vračanju določa pravila 
za vračanje, izgon, pridržanje in ponovni 
sprejem, ki bi morala v celoti spoštovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
udeleženih ljudi; ker bi moral biti vidik 
enakosti spolov v celoti vključen v njeno 
izvajanje;

A. ker direktiva o vračanju določa pravila 
za vračanje, izgon, pridržanje in ponovni 
sprejem, ki bi morala v celoti spoštovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
udeleženih ljudi; ker bi morali biti vidik 
enakosti spolov, pravica žensk do enakosti 
in prepoved diskriminacije žensk na 
podlagi spola v celoti vključeni v njeno 
izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 3
Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker direktiva o vračanju določa pravila 
za vračanje, izgon, pridržanje in ponovni 
sprejem, ki bi morala v celoti spoštovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine 
udeleženih ljudi; ker bi moral biti vidik 
enakosti spolov v celoti vključen v njeno 
izvajanje;

A. ker migracijske politike EU, katerih cilj 
je boj proti nezakonitemu priseljevanju, 
temeljijo na pristopu kriminaliziranja 
statusa nezakonitih priseljencev kazniv ter 
izvajanju pritiska na nezakonite 
priseljence, kar se odraža v direktivi o 
vračanju iz leta 2010; 

Or. pt

Predlog spremembe 4
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker diskriminacija na podlagi spola 
povečuje verjetnost, da bodo priseljenke 
žrtve kršitev svojih človekovih pravic, kar 
skupaj z neurejenim statusom prispeva k 
zaskrbljujoči kulturi nekaznovanja v 
Evropski uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so delavci brez dokumentov ali 
osebe, ki prebivajo nezakonito, pogosto 
zaposleni v manj ugodnih delovnih 
pogojih kot drugi delavci, in ker nekateri 
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delodajalci zaposlujejo delavce v zgornjih 
kategorijah, da bi pridobili nepošteno 
konkurenčno prednost: 

Or. pt

Predlog spremembe 6
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so nezakonite priseljenke in njihovi 
vzdrževani družinski člani velikokrat 
izpostavljeni številnim neenakostim in so 
pogosteje žrtve nasilja in zlorab, kar lahko 
vpliva na njihov položaj in jih še bolj 
izpostavi tveganju za izgon;

B. ker so priseljenke brez dokumentov in 
njihovi vzdrževani družinski člani 
velikokrat izpostavljeni številnim 
neenakostim in so pogosteje žrtve nasilja in 
zlorab, kar lahko vpliva na njihov položaj 
in jih še bolj izpostavi tveganju za izgon;

Or. en

Predlog spremembe 7
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B(a) ker imajo države članice v okviru 
svojih meja končno pristojnost, da 
odločajo, kakšno pomoč lahko zahtevajo 
osebe, ki spadajo v področje uporabe 
direktive o vračanju;

Or. en

Predlog spremembe 8
Rui Tavares
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker so v državah članicah EU 
nezakonite priseljenke pogosto potisnjene 
na obrobje družbe, kar povečuje njihovo 
izpostavljenost diskriminaciji na podlagi 
spola in nasilju z omejevanjem njihove 
samostojnosti in neodvisnosti1

__________________
1 Platforma za mednarodno sodelovanje o 
priseljencih brez dokumentov: 
pomanjkanje dostopa do sodnega varstva 
za priseljenke brez dokumentov, prispevek 
za 54. zasedanje Konvencije o odpravi 
vseh oblik diskriminacije žensk, 18. 
februar 2013, Ženeva, str. 2 

Or. en

Predlog spremembe 9
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker migracijske politike EU prispevajo 
k ranljivosti in ne ščitijo priseljenk brez 
dokumentov, ki so žrtve nasilja in ki 
večinoma ne poiščejo pomoči; 

Or. pt

Predlog spremembe 10
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker direktiva vsebuje številne 
nesprejemljive določbe, kot so možnost 
upravnega pridržanja priseljencev do 18 
mesecev, pridržanja družin, celo družin z 
otroki, ali odstranitve otrok, ki jih v tem 
primeru ni treba predati družinskemu 
članu ali zakonsko imenovanemu 
zastopniku; 

Or. pt

Predlog spremembe 11
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bc. ker je direktiva prežeta z nečloveškim 
odnosom, ki priseljence obravnava zgolj 
kot poceni delavno silo, ki nima pravic in 
jo je zlahka nadomestiti;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj pri svojih 
specifičnih ukrepih za izvajanje direktive 
o vračanju temeljito upoštevajo vidik 
enakosti spolov;

1. poziva države članice, naj sprejmejo 
politike za spodbujanje socialnega 
vključevanja priseljencev v državah 
gostiteljicah;

Or. pt
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Predlog spremembe 13
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice in njihove 
pristojne organe, naj upoštevajo posebne 
okoliščine udeleženih ljudi, na primer 
nosečnost, družinske razmere, vzdrževane 
otroke ali starejše, če so žrtve trgovine z 
ljudmi ali nasilja na podlagi spola, in 
njihove posebne potrebe;

2. poziva države članice in njihove 
pristojne organe, naj upoštevajo posebne 
okoliščine udeleženih ljudi, na primer 
nosečnost, družinske razmere, vzdrževane 
otroke, invalidne ali starejše, če so žrtve 
trgovine z ljudmi ali nasilja na podlagi 
spola, in njihove posebne potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 14
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva države članice in njihove 
pristojne organe, naj upoštevajo posebne 
okoliščine udeleženih ljudi, na primer 
nosečnost, družinske razmere, vzdrževane 
otroke ali starejše, če so žrtve trgovine z 
ljudmi ali nasilja na podlagi spola, in 
njihove posebne potrebe;

2. (Ne vpliva na slovensko različico.)

Or. en

Predlog spremembe 15
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da ta direktiva zagotavlja 
minimalni sveženj pravic ljudi pred 
postopkom izgona, vključno z dostopom 
do zdravstvenega varstva in izobraževanja 
za otroke; poziva države članice, naj pri 
izvajanju direktive posebno pozornost 
posvetijo položaju nosečnic in družin z 
otroki med šolskim letom;

3. odločno poudarja, da ta direktiva 
zagotavlja minimalni sveženj pravic ljudi 
pred postopkom izgona, vključno z 
dostopom do zdravstvenega varstva in 
izobraževanja za otroke; poziva države 
članice, naj pri izvajanju direktive posebno 
pozornost posvetijo položaju nosečnic in 
družin z otroki med šolskim letom;

Or. en

Predlog spremembe 16
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da ta direktiva zagotavlja 
minimalni sveženj pravic ljudi pred 
postopkom izgona, vključno z dostopom 
do zdravstvenega varstva in izobraževanja 
za otroke; poziva države članice, naj pri 
izvajanju direktive posebno pozornost 
posvetijo položaju nosečnic in družin z 
otroki med šolskim letom;

3. poudarja, da ta direktiva zagotavlja 
minimalni sveženj pravic ljudi pred 
postopkom izgona, vključno z dostopom 
do zdravstvenega varstva in izobraževanja 
za otroke; poziva države članice, naj pri 
izvajanju direktive posebno pozornost 
posvetijo položaju nosečnic, žensk, ki so 
žrtve nasilja na podlagi spola in družin z 
otroki med šolskim letom;

Or. es

Predlog spremembe 17
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj ne vračajo 
šolajočih se otrok in njihovih družin;
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Or. es

Predlog spremembe 18
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj v svojih 
nacionalnih akcijskih načrtih za 
odpravljanje nasilja v družini določijo, da 
je treba priseljenkam brez dokumentov 
podporo nuditi na popolnoma enak način, 
kot ženskam, ki prebivajo zakonito, brez 
kakršne koli zahteve, naj institucije v 
takšnih primerih poročajo organom; 

Or. pt

Predlog spremembe 19
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da so priseljenke brez 
dokumentov v bolj ranljivem položaju in 
da so v številnih državah razne javne 
zdravstvene službe edini vir podpore 
žrtvam nasilja v družini; 

Or. pt

Predlog spremembe 20
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva države članice, naj okrepijo 
brezplačne storitve javnega zdravstvenega 
varstva, da bi se izboljšala podpora 
ženskam žrtvam nasilja, in da povečajo 
število zavetišč in mest s posebno podporo 
za ženske, ki bo zajemala širok razpon 
narodnosti in jezikov;

Or. pt

Predlog spremembe 21
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da mora biti pridržanje zadnji 
možni ukrep, in poziva države članice k 
posebni previdnosti, preden ranljivim 
ljudem ali ljudem s posebnimi potrebami 
odvzamejo svobodo, ter da v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami, dejavnimi na 
tem področju, upoštevajo morebitne 
alternative k pridržanju;

4. poudarja, da mora biti v skladu s 
pravom EU pridržanje zadnji možni ukrep,
zlasti v primeru otrok in družin z otroki, in
poziva države članice k posebni 
previdnosti, preden ranljivim ljudem ali 
ljudem s posebnimi potrebami odvzamejo 
svobodo, ter da v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami, dejavnimi na tem področju, 
upoštevajo morebitne alternative k 
pridržanju;

Or. en

Predlog spremembe 22
Andrea Češková

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da mora biti pridržanje zadnji 
možni ukrep, in poziva države članice k 

4. poudarja, da mora biti pridržanje zadnji 
možni ukrep, in poziva države članice k 
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posebni previdnosti, preden ranljivim 
ljudem ali ljudem s posebnimi potrebami 
odvzamejo svobodo, ter da v sodelovanju z
nevladnimi organizacijami, dejavnimi na 
tem področju, upoštevajo morebitne 
alternative k pridržanju;

posebni previdnosti, preden ranljivim 
ljudem ali ljudem s posebnimi potrebami, 
zlasti osebam z otroki, ki so vzdrževani,
odvzamejo svobodo, ter da v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami, dejavnimi na 
tem področju, upoštevajo morebitne 
alternative k pridržanju;

Or. cs

Predlog spremembe 23
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da mora biti pridržanje zadnji 
možni ukrep, in poziva države članice k 
posebni previdnosti, preden ranljivim 
ljudem ali ljudem s posebnimi potrebami 
odvzamejo svobodo, ter da v sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami, dejavnimi na 
tem področju, upoštevajo morebitne 
alternative k pridržanju;

4. poziva države članice, naj izvajajo 
politike, namenjene ureditvi položaja 
priseljencev, kar jim bo omogočilo, da 
bodo uživali svoje delavske, socialne, 
kulturne, civilne in politične pravice, 
kakor je potrebno za odpravo 
nesprejemljivih primerov čezmernega 
izkoriščanja;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Iratxe García Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj spoštujejo 
temeljne pravice in pri izvajanju 
sporazumov EU o ponovnem sprejemu 
upoštevajo vidik spola; poziva Komisijo, 
naj skupaj z udeleženimi tretjimi državami 
razvije sistem spremljanja po ponovnem 
sprejemu, ki bo upošteval različnost 
spolov, da bi tako lahko ocenili 
spoštovanje človekovih pravic;

6. poziva države članice, naj spoštujejo 
temeljne pravice in pri izvajanju 
sporazumov EU o ponovnem sprejemu 
upoštevajo vidik spola; poziva Komisijo, 
naj skupaj z udeleženimi tretjimi državami 
razvije sistem spremljanja po ponovnem 
sprejemu, zlasti glede nasilja na podlagi 
spola, ki bo upošteval različnost spolov, da 
bi tako lahko ocenili spoštovanje 
človekovih pravic;
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Or. es

Predlog spremembe 25
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
omogočajo sporazume o ponovnem 
sprejemu s tretjimi državami, v katerih so 
upoštevane okoliščine spola, družine, 
nosečnosti in izobraževanja vrnjenih otrok, 
s čimer se te tretje države zavežejo izvajati 
in vzdrževati minimalni okvir, ki je v korist 
njihovih državljanov.

7. poziva Komisijo in države članice, naj 
omogočajo sporazume o ponovnem 
sprejemu s tretjimi državami, v katerih so 
upoštevane okoliščine spola, spolne 
usmeritve, družine, nosečnosti in 
izobraževanja vrnjenih otrok, s čimer se te 
tretje države zavežejo izvajati in vzdrževati 
minimalni okvir, ki je v korist njihovih 
državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 26
Norica Nicolai

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva vse države članice, ki tega še 
niso storile, naj ratificirajo istanbulsko 
konvencijo o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in ustrezno izvajajo njene 
določbe, zlasti člen 59, ki jasno določa, da 
morajo pogodbenice sprejeti potrebne 
ukrepe za ustavitev postopka izgona in/ali 
izdajo samostojnega dovoljenja za 
prebivanje v primeru prenehanja 
zakonske zveze in posebej težkih razmer, 
katerih status rezidenta je bil odvisen od 
soproga;

Or. en
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