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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že směrnice o navracení stanoví pravidla týkající se navrácení, 
vyhoštění, zajištění a opakovaného vstupu, která by měla plně zohledňovat dodržování 
lidských práv a základních svobod dotčených osob; vzhledem k tomu, že by nedílnou 
součástí provádění této směrnice mělo být hledisko pohlaví; 

B. vzhledem k tomu že neoprávněně pobývající ženy a osoby na nich závislé jsou často 
vystaveny mnohonásobnému nerovnému zacházení a s větší pravděpodobností se stávají 
oběťmi násilí a zneužívání, což může ovlivnit jejich postavení a zvýšit riziko jejich 
vyhoštění; 

1. vyzývá členské státy, aby důkladně zvážily hledisko pohlaví v rámci svých zvláštních 
opatření k provádění směrnice o navracení;

2. vyzývá členské a jejich příslušné orgány, aby braly ohled na specifickou situaci dotčených 
osob, například těhotenství, rodinnou situaci, závislé děti nebo starší osoby, případně 
skutečnost, že se jedná o oběti obchodu s lidmi nebo násilí na základě pohlaví, a na jejich 
specifické potřeby;

3. zdůrazňuje, že tato směrnice stanoví minimální soubor práv pro osoby čekající na 
vyhoštění, včetně přístupu ke zdravotní péči a vzdělání dětí; vyzývá členské státy, aby při 
provádění této směrnice věnovaly zvláštní pozornost situaci těhotných žen a rodin s dětmi 
během školního roku;

4. zdůrazňuje, že zajištění musí být považováno za nejzazší opatření, a naléhavě žádá 
členské státy, aby postupovaly se zvláštní obezřetností, než připraví o svobodu zranitelné 
osoby nebo osoby se zvláštními potřebami, a aby zajistily, že byly ve spolupráci 
s nevládními organizacemi činnými v této oblasti náležitě zváženy alternativy k zajištění;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly odbornou přípravu týkající se rovnosti žen 
a mužů úředníkům, u nichž je pravděpodobné, že přijdou do styku s osobami se zvláštními 
potřebami, například s těhotnými ženami, rodiči samoživiteli s nezletilými dětmi nebo 
s oběťmi sexuálního násilí a násilí na základě pohlaví; 

6. naléhavě žádá členské státy, aby ctily základní práva a aby braly při provádění dohod EU 
o zpětném přebírání osob v úvahu hledisko pohlaví; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s dotčenými třetími zeměmi vyvinula monitorovací systém zohledňující pohlaví s cílem 
posoudit dodržování lidských práv v návaznosti na zpětné přebírání;

7. vyzývá Komisi a členské státy, aby umožnily uzavřít s třetími zeměmi dohody o zpětném 
přebírání osob zohledňující okolnosti, jako jsou pohlaví, rodina, těhotenství a vzdělání 
navrácených dětí, v nichž se třetí země zavážou k zavedení a zachování minimálního 
rámce ve prospěch svých občanů.


