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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че Директивата относно връщането предвижда правила относно 
връщане, извеждане, задържане и повторно влизане, които следва да спазват 
напълно правата на човека и основните свободи на засегнатите лица; като има 
предвид, че равенството между половете следва да бъде напълно интегриран аспект 
в нейното прилагане;

Б. като има предвид, че жените, които пребивават неправомерно, и лицата на тяхна 
издръжка често са обект на множество неравенства и че за тях съществува по-
голяма вероятност да пострадат от насилие и тормоз, което може да се отрази на 
тяхното положение и допълнително да ги изложи на риск от извеждане;

1. призовава държавите членки да отделят голямо внимание на аспекта за равенството 
между половете в своите конкретни мерки за прилагане на Директивата относно 
връщането;

2. призовава държавите членки и техните компетентни органи да разгледат 
конкретните характеристики на засегнатите лица, като например бременност, 
семейно положение, деца на издръжка или възрастни хора, положение на жертви на 
трафик или на насилие, основано на пола, и техните конкретни нужди;

3. подчертава, че настоящата директива предвижда минимален набор от права за лица 
в очакване на тяхното извеждане, включително достъп до здравеопазване и до 
образование за децата; призовава държавите членки при прилагането на 
директивата да обръщат особено внимание на положението на бременните жени и 
на семействата с деца през учебната година;

4. изтъква, че задържането трябва да се разглежда като крайна мярка, и настоятелно 
призовава държавите членки да подхождат с особено внимание, преди да лишат 
уязвими лица или лица със специални нужди от тяхната свобода, и да гарантират, че 
в сътрудничество с неправителствените организации, действащи в тази област, са 
разгледани надлежно алтернативи на задържането;

5. призовава Комисията и държавите членки да предоставят информация за отчитащо 
аспектите на пола обучение на служителите, за които има вероятност да влязат в 
контакт с лица със специални нужди, като например бременни жени, самотни 
родители с малолетни или непълнолетни деца и жертвите на сексуално или 
основано на пола насилие;

6. настоятелно призовава държавите членки да зачитат основните права и да вземат 
предвид аспекта за равенството между половете при прилагането на споразуменията 
на ЕС за обратно приемане; призовава Комисията да разработи в сътрудничество 
със заинтересованите трети държави система за наблюдение вследствие на обратно 
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приемане, която отчита аспектите на пола, за да бъде оценено спазването на правата 
на човека;

7. призовава Комисията и държавите членки да създадат възможност за споразумения 
за обратно приемане с трети държави, които отчитат обстоятелствата, свързани с 
пола, семейството, бременността и образованието на върнатите деца, така че 
третите държави да се ангажират с прилагането и поддържането на минимална 
рамка, която да бъде от полза за техните граждани.


