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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at der i tilbagesendelsesdirektivet fastsættes bestemmelser for 
tilbagesendelse, udsendelse, frihedsberøvelse og tilbagevenden, som fuldt ud bør tage 
hensyn til overholdelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder for 
de berørte personer; der henviser til, at kønsperspektivet bør være et fuldt integreret aspekt 
af gennemførelsen;

B. der henviser til, at kvinder med uretmæssigt ophold, og dem, som de har forsørgerpligt 
for, ofte oplever flere forskellige former for uligheder og er mere udsatte for vold og 
misbrug, hvilket kan berøre deres status og udsætte dem yderligere for risikoen for 
udsendelse;

1. opfordrer medlemsstaterne til at tage tilbundsgående hensyn til kønsperspektivet i deres 
specifikke foranstaltninger til gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet;

2. opfordrer medlemsstaterne og deres kompetente myndigheder til at tage hensyn til de 
berørte personers individuelle karakteristika såsom graviditet, familiesituation, 
forsørgelsesberettigede børn eller ældre, eller om de er ofre for menneskehandel eller 
kønsbaseret vold og samt deres særlige behov;

3. fremhæver, at dette direktiv indeholder et sæt minimumsrettigheder for personer, der 
afventer deres udsendelse, herunder adgang til sundhedspleje og til uddannelse til deres 
børn; opfordrer medlemsstaterne til ved gennemførelsen af direktivet at være særligt 
opmærksomme på situationen for gravide kvinder og familier med børn i løbet af 
skoleåret;

4. peger på, at frihedsberøvelse skal være en sidste udvej, og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at udvise særlig varsomhed, før sårbare personer eller personer med 
særlige behov frihedsberøves, og til at sikre, at alternativer til frihedsberøvelse overvejes 
behørigt i samarbejde med NGO'er, der er aktive på dette område;

5. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde kønssensitiv uddannelse til 
embedsmænd, der sandsynligvis vil komme i berøring med personer med særlige behov 
såsom gravide kvinder, enlige forældre med mindreårige børn og ofre for seksuel eller 
kønsbaseret vold;

6. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at respektere grundlæggende rettigheder og til 
at tage kønsperspektivet i betragtning ved gennemførelsen af EU's tilbagetagelsesaftaler; 
opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de berørte tredjelande at udvikle et 
kønssensitivt overvågningssystem, der følger op på tilbagetagelserne, med henblik på at 
evaluere overholdelse af menneskerettigheder;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at muliggøre tilbagetagelsesaftaler med 
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tredjelande, som tager hensyn til forhold som køn, familie, graviditet og tilbagesendte 
børns uddannelse, således at sådanne tredjelande forpligter sig til at gennemføre og 
vedligeholde en minimumsramme til fordel for deres borgere.


