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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että palauttamismenettelydirektiivillä säädetään palauttamista, 
maastapoistoa, säilöönottoa ja maahanpaluuta koskevista säännöistä, joissa olisi otettava 
täysimääräisesti huomioon kyseisten ihmisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen; ottaa huomioon, että sukupuolinäkökulman olisi oltava saumattomasti 
mukana direktiivin täytäntöönpanossa;

B. ottaa huomioon, että laittomasti oleskelevat naiset ja heidän huollettavansa ovat usein 
monessa suhteessa epätasa-arvoisessa asemassa ja joutuvat kohtaamaan väkivaltaa ja 
hyväksikäyttöä, mikä saattaa vaikuttaa heidän asemaansa ja altistaa heidät entistä 
enemmän riskeille tulla poistetuksi maasta;

1. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota sukupuolinäkökohtiin 
palauttamisdirektiivin täytäntöönpanoon liittyvissä toimissaan;

2. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden toimivaltaisia viranomaisia ottamaan huomioon 
asianomaisten henkilöiden tilanteen ja erityistarpeet (esimerkiksi raskaus, perhetilanne, 
huollettavat lapset tai vanhukset, ihmiskaupan tai sukupuoliperustaisen väkivallan 
kohteeksi joutuminen);

3. korostaa, että tällä direktiivillä säädetään terveydenhoidon ja lasten koulutuksen kaltaisista 
vähimmäisoikeuksista ihmisille, jotka odottavat maastapoistoa; kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä erityistä huomiota raskaana oleviin 
naisiin ja sellaisten perheiden tilanteeseen, joissa on kouluikäisiä lapsia; 

4. huomauttaa, että säilöönottoon on turvauduttava vain viime hädässä, ja vaatii 
jäsenvaltioita käyttämään erityistä harkintaa, ennen kuin erityistarpeita omaavilta ja 
heikossa asemassa olevilta ihmisiltä viedään heidän vapautensa, ja varmistamaan, että 
säilöönoton vaihtoehtoja harkitaan asianmukaisesti yhdessä tällä alalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan sukupuolinäkökohtien huomioimista 
koskevaa koulutusta virkamiehille, jotka saattavat joutua tekemisiin erityistarpeita 
omaavien ihmisten, kuten raskaana olevien naisten, pienten lasten yksinhuoltajien tai 
seksuaaliväkivallan tai sukupuolinäkökohtiin perustuvan väkivallan kohteeksi joutuneiden 
ihmisten kanssa;

6. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan perusoikeuksia ja ottamaan sukupuolinäkökohdat 
huomioon EU:n takaisinottosopimusten täytäntöönpanon yhteydessä; kehottaa komissiota 
yhdessä kyseisten kolmansien maiden kanssa kehittämään takaisinoton jälkeisen 
sukupuolinäkökohdat huomioivan seurantajärjestelmän, jotta ihmisoikeuksien 
noudattamista voidaan arvioida; 
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7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita mahdollistamaan sellaiset kolmansien maiden kanssa 
tehtävät takaisinottosopimukset, joissa otetaan huomioon sukupuolen, perheen, raskauden 
tai palautettavien lasten koulunkäynnin kaltaiset seikat, jotta kyseiset kolmannet maat 
sitoutuvat vähimmäiskehyksen täytäntöönpanoon ja ylläpitoon omien kansalaistensa 
hyödyksi.


