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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi į Grąžinimo direktyvą įtrauktos taisyklės, susijusios su grąžinimu, išsiuntimu, 
sulaikymu ir grįžimu, kuriomis turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti 
atitinkamų asmenų žmogaus teises ir pagrindines laisves; kadangi lyčių perspektyva turėtų 
būti visapusiškai integruotas jos įgyvendinimo aspektas;

B. kadangi tam tikroje šalyje neteisėtai gyvenančios moterys ir jų išlaikomi asmenys dažnai 
susiduria su daugialype nelygybe, ir tikimybė, kad jie kenčia dėl smurto ir prievartos, 
didesnė, o tai gali daryti įtaką jų padėčiai, maža to, jiems gali kilti išsiuntimo pavojus;

1. ragina valstybes nares rengiant konkrečias savo priemones Grąžinimo direktyvai 
įgyvendinti visapusiškai atsižvelgti į lyčių perspektyvą;

2. ragina valstybes nares ir jų kompetentingas institucijas atsižvelgti į specifines atitinkamų 
asmenų charakteristikas, pvz., į nėštumą, šeimos padėtį, išlaikomus vaikus ar vyresnio 
amžiaus asmenis arba į tai, ar tai prekybos žmonėmis ar smurto dėl lyties aukos, ir į jų 
specialius poreikius;

3. pabrėžia, kad pagal šią direktyvą numatytas minimalus teisių žmonėms, kurie laukia, kol 
bus išsiųsti, įskaitant galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir galimybę 
vaikams siekti išsilavinimo, rinkinys; ragina valstybes nares įgyvendinant direktyvą 
ypatingą dėmesį atkreipti į besilaukiančių moterų ir mokyklą lankančių vaikų turinčių tėvų 
padėtį;

4. pažymi, kad sulaikymas turi būti kraštutinė priemonė, ir ragina valstybes nares elgtis itin 
atsargiai prieš apribojant pažeidžiamų asmenų ar specialių poreikių turinčių asmenų laisvę 
bei užtikrinti, kad sulaikymo alternatyvos būtų tinkamai aptartos bendradarbiaujant su 
šioje srityje veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO);

5. ragina Komisiją ir valstybes nares rengti į mokymus atsižvelgiant į lyties klausimo opumą, 
skirtus pareigūnams, kuriems gali tekti bendrauti su specialių poreikių turinčiais 
asmenimis, pvz., su besilaukiančiomis moterimis, mažamečių vaikų turinčiais vienišais 
tėvais ir seksualinio smurto arba smurto dėl lyties aukomis;

6. ragina valstybes nares gerbti pagrindines teises ir įgyvendinant ES readmisijos susitarimus 
atsižvelgti į lyčių perspektyvą; ragina Komisiją bendradarbiaujant su atitinkamomis 
trečiosiomis valstybėmis sukurti monitoringo po readmisijos sistemą atsižvelgiant į lyties 
klausimo opumą, kad būtų galima vertinti, ar užtikrinamos žmogaus teisės;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti readmisijos susitarimus su trečiosiomis 
valstybėmis, kuriais būtų atsižvelgta į tokias aplinkybes, kaip lytis, šeima, nėštumas ir 
grąžinamų vaikų išsilavinimas, kad tos trečiosios valstybės įsipareigotų įgyvendinti ir 
išsaugoti minimalią sistemą, kuri būtų naudinga jų piliečiams.


