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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel a visszatérési irányelv olyan szabályokat állapít meg a visszatérésre, a 
kitoloncolásra, az őrizetre és a visszautazásra vonatkozóan, amelyeknek teljes mértékben 
figyelembe kell venniük az érintett személyek emberi jogainak és alapvető 
szabadságjogainak betartását; mivel a nemek közötti különbségek szempontjainak az 
irányelv végrehajtásának szerves részét kell képezniük; 

B. mivel a valamely területen illegálisan tartózkodó nők és eltartottaik gyakran többszörös 
egyenlőtlenségnek vannak kitéve, és nagyobb valószínűséggel szenvednek az erőszaktól 
és bántalmazástól, ami befolyásolhatja a jogállásukat és még kiszolgáltatottabbá teszi őket 
a kitoloncolás veszélyének;  

1. felszólítja a tagállamokat, hogy vegyék teljes mértékben figyelembe a nemi szempontokat 
a visszatérési irányelv végrehajtására irányuló konkrét intézkedéseik során;

2. felszólítja a tagállamokat és illetékes hatóságaikat, hogy vegyék figyelembe az érintett 
személyek sajátos helyzetét – például a terhességet, a családi állapotot, az eltartott 
gyermekeket vagy időskorúakat, illetve azt, hogy emberkereskedelem vagy nemi alapú 
erőszak áldozataivá váltak –, és egyedi szükségleteiket;

3. hangsúlyozza, hogy az irányelv a kitoloncolás pillanatáig biztosítja a jogok minimális 
szintjét, beleértve az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést és a gyermekek oktatását; 
felszólítja a tagállamokat, hogy különös figyelmet fordítsanak a terhes nők helyzetének, 
illetve a tanév alatt a gyermekes családoknak;

4. rámutat, hogy az őrizetre csak a legvégső esetben kerülhet sor, és sürgeti a tagállamokat, 
hogy különös elővigyázatossággal járjanak el, mielőtt megfosztják a szabadságuktól a 
kiszolgáltatott vagy sajátos igényekkel rendelkező személyeket, továbbá biztosítsák, hogy 
az e területen tevékenykedő civil szervezetekkel együttműködve kellőképpen figyelembe 
vegyék az őrizet alternatíváit;

5. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak képzést a nemi szempontokról 
azon tisztviselők számára, akik várhatóan kapcsolatba kerülnek a speciális igényekkel 
rendelkező személyekkel, például várandós nőkkel, kiskorú gyermekeket nevelő 
egyedülálló szülőkkel, illetve a szexuális vagy nemi alapú erőszak áldozataival;

6. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az alapvető jogokat, és az uniós 
visszafogadási megállapodások végrehajtása során vegyék figyelembe a nemi 
szempontokat; felhívja a Bizottságot, hogy az emberi jogok betartásának értékelése 
céljából az érintett harmadik országokkal együttműködve dolgozzon ki a nemi 
szempontokra érzékeny, visszafogadást követő ellenőrző rendszert;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan visszafogadási megállapodásokat 
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kössenek harmadik országokkal, amelyek figyelembe veszik a nemi és családi 
körülményeket, a terhességet és a visszaküldött gyermekek oktatását, azért, hogy e 
harmadik országok kötelezettséget vállaljanak az állampolgáraik javát szolgáló 
minimumkeretek megteremetésére és fenntartására.


