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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

A. arvestades, et tagasisaatmisdirektiivis on sätestatud tagasisaatmise, väljasaatmise, 
kinnipidamise ja tagasivõtmise eeskirjad, mis peaksid täielikult tagama asjaomaste isikute 
inimõiguste ja põhivabaduste austamise; arvestades, et nende eeskirjade rakendamisel 
tuleks igakülgselt arvestada soolist aspekti;

B. arvestades, et ebaseaduslikult riigis elavad naised ja nende ülalpeetavad kogevad sageli 
mitmes valdkonnas ebavõrdset kohtlemist ning kannatavad suurema tõenäosusega 
vägivalla ja väärkohtlemise all, mis võib mõjutada nende seisundit ja seada nad veelgi 
suuremasse väljasaatmisohtu;

1. kutsub liikmesriike üles võtma tagasisaatmisdirektiivi rakendamise erimeetmetes 
igakülgselt arvesse soolist aspekti;

2. palub liikmesriikidel ja nende pädevatel asutustel võtta arvesse asjaomaste isikute 
konkreetset olukorda, näiteks rasedust, perekondlikke asjaolusid, ülalpeetavate laste või 
vanurite olemasolu ning seda, kas nad on inimkaubanduse või soopõhise vägivalla ohvrid 
ja millised on nende erivajadused;

3. rõhutab, et kõnealuse direktiiviga nähakse inimestele nende väljasaatmiseni ette 
minimaalsed õigused, sealhulgas tervishoiuteenuste kättesaadavus ja hariduse 
kättesaadavus lastele; palub liikmesriikidel olla eriti tähelepanelik direktiivi kohaldamisel 
rasedate naiste ja lastega perede suhtes kooliaasta vältel;

4. rõhutab, et kinnipidamine peaks olema viimane abinõu, ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid oleksid eriti ettevaatlikud ebasoodsas olukorras olevate või erivajadustega 
inimeste kinnipidamist otsustades ja kaaluksid koostöös vastava valdkonna 
vabaühendustega põhjalikult ka muid võimalusi;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pakkuma sootundlikku koolitust ametnikele, kes 
tõenäoliselt puutuvad kokku erivajadustega inimestega, nagu rasedad naised, alaealiste 
lastega üksikvanemad ja seksuaalse või soolise vägivalla ohvrid;

6. nõuab tungivalt, et liikmesriigid austaksid põhiõigusi ja võtaksid ELi tagasivõtulepingute 
täitmisel arvesse soolist aspekti; palub komisjonil koostöös asjaomaste kolmandate 
riikidega töötada välja sootundlik tagasivõtujärgne järelevalvesüsteem, et hinnata 
inimõiguste tagamist;

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada soo, perekondlike asjaolude, raseduse ja 
tagasivõetavate laste hariduse arvessevõtmine kolmandate riikidega sõlmitavates 
tagasivõtulepingutes, et need kolmandad riigid kohustuksid oma kodanike huvides 
kohaldama ja alal hoidma minimaalsete õiguste raamistikku.


