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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την επιστροφή προβλέπει κανόνες σχετικά με την 
επιστροφή, την απομάκρυνση, την κράτηση και την επανείσοδο, που οφείλουν να 
συμμορφώνονται πλήρως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες
των ενδιαφερομένων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει 
να αποτελεί μια πλήρως ολοκληρωμένη πτυχή της υλοποίησής της· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που διαμένουν παράνομα και τα εξαρτώμενα από 
αυτές άτομα εκτίθενται συχνά σε πολλαπλές ανισότητες και είναι πιο πιθανό να 
υποφέρουν από τη βία και την κακοποίηση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το 
καθεστώς τους και να τiς εκθέσει περισσότερο στον κίνδυνο απομάκρυνσης·

1. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάζουν λεπτομερώς τη διάσταση του φύλου στα συγκεκριμένα 
μέτρα υλοποίησης της οδηγίας για την επιστροφή·

2. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων ατόμων, όπως είναι η εγκυμοσύνη, η οικογενειακή 
κατάσταση, τα εξαρτώμενα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι, ή εάν είναι θύματα εμπορίας 
ανθρώπων ή βίας λόγω φύλου, και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους·

3. τονίζει ότι η εν λόγω οδηγία προβλέπει ένα ελάχιστο σύνολο δικαιωμάτων για τα άτομα 
εν αναμονή της απομάκρυνσης τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση για τα παιδιά· καλεί τα κράτη μέλη να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της οδηγίας στην κατάσταση των εγκύων 
γυναικών και των οικογενειών με παιδιά κατά τη σχολική περίοδο·

4. επισημαίνει ότι η κράτηση πρέπει να αποτελεί το έσχατο μέτρο, και καλεί τα κράτη μέλη 
να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, πριν στερήσουν από τα ευάλωτα άτομα ή τα άτομα με 
ιδιαίτερες ανάγκες την ελευθερία τους και να εξασφαλίσουν ότι λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη εναλλακτικές λύσεις αντί της κράτησης, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάρτιση ως προς τα θέματα του 
φύλου στους υπαλλήλους που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με άτομα με ιδιαίτερες 
ανάγκες, όπως οι έγκυες γυναίκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και τα 
θύματα σεξουαλικής ή σεξιστικής βίας·

6. προτρέπει τα κράτη μέλη να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να λαμβάνουν υπόψη 
την προοπτική του φύλου κατά την εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, ένα 
σύστημα παρακολούθησης όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, μετά την επανεισδοχή, 
προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα·
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7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέτουν σε ισχύ συμφωνίες επανεισδοχής με 
τρίτες χώρες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες του φύλου, της οικογένειας, της 
εγκυμοσύνης, καθώς και την εκπαίδευση των παιδιών που επιστρέφουν, έτσι ώστε οι εν 
λόγω τρίτες χώρες να δεσμεύονται στην υλοποίηση και τη διατήρηση ενός ελάχιστου 
πλαισίου υποστήριξης των πολιτών τους.


