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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Atpakaļnosūtīšanas direktīva paredz noteikumus attiecībā uz atpakaļnosūtīšanu, 
izraidīšanu, aizturēšanu un atkārtotu ieceļošanu, kuros būtu pilnībā jāņem vērā attiecīgo 
cilvēku cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana; tā kā dzimuma perspektīvai vajadzētu 
būt pilnībā integrētam direktīvas īstenošanas aspektam;

B. tā kā sievietes, kas valstī uzturas nelegāli, un to apgādājamie bieži ir pakļauti daudzējādai 
nevienlīdzībai un iespējami biežāk var ciest no vardarbības un pāridarījumiem, kas var 
ietekmēt viņu stāvokli un papildus pakļaut izraidīšanas riskam,

1. aicina dalībvalstis to īpašajos pasākumos Atpakaļnosūtīšanas direktīvas īstenošanai 
pilnībā ievērot dzimuma aspektu;

2. aicina dalībvalstis un to kompetentās iestādes ņemt vērā attiecīgo cilvēku konkrētās 
iezīmes, piemēram, grūtniecību, ģimenes stāvokli, apgādājamus bērnus vai vecākus 
cilvēkus vai to, vai šie cilvēki ir cietuši no cilvēku tirdzniecības vai vardarbības dzimuma 
dēļ, kā arī viņu īpašās vajadzības;

3. uzsver, ka šī direktīva paredz, ka tiek ievērotas to cilvēku minimālās tiesības, kuri gaida 
izraidīšanu, tostarp piekļuve veselības aprūpei un bērnu izglītībai; aicina dalībvalstis, 
īstenojot direktīvu, īpašu uzmanību pievērst grūtnieču situācijai un situācijai, kādā atrodas 
ģimenes ar bērniem skolas laikā;

4. norāda, ka aizturēšanai ir jābūt galējas nepieciešamības pasākumam, un mudina 
dalībvalstis būt sevišķi piesardzīgām pirms brīvības liegšanas neaizsargātiem cilvēkiem 
vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī nodrošināt, lai sadarbībā ar NVO, kas darbojas 
šajā jomā, tiktu pienācīgi apsvērti aizturēšanai alternatīvi risinājumi;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt apmācību, kurā ņem vērā dzimuma aspektu, 
tiem ierēdņiem, kas var saskarties ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, 
grūtniecēm, vientuļajām mātēm vai tēviem ar nepilngadīgiem bērniem un seksuālas 
vardarbības vai vardarbības dzimuma dēļ upuriem;

6. mudina dalībvalstis ievērot pamattiesības un ņemt vērā dzimuma aspektu, īstenojot ES 
atpakaļuzņemšanas nolīgumus; aicina Komisiju sadarbībā ar attiecīgajām trešām valstīm 
izstrādāt uzraudzības sistēmu laikposmam pēc atpakaļuzņemšanas, tajā ņemot vērā 
dzimuma aspektu, lai novērtētu cilvēktiesību ievērošanu;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt tādus atpakaļuzņemšanas nolīgumus ar trešām 
valstīm, kuros tiek ņemti vērā dzimuma, ģimenes, grūtniecības un atpakaļnosūtīto bērnu 
izglītības faktori, lai attiecīgās trešās valstis apņemtos īstenot un uzturēt minimālu 
regulējumu, kas nāk par labu to pilsoņiem.


