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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għal-
Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi d-Direttiva dwar ir-Ritorn tipprevedi regoli rigward ir-ritorn, it-tneħħija, id-detenzjoni 
u d-dħul mill-ġdid, li għandhom iqisu bis-sħiħ ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali tal-persuni kkonċernati; billi l-perspettiva tal-ġeneru għandha tkun 
aspett totalment integrat tal-implimentazzjoni tagħha;

B. billi r-residenti irregolari nisa u l-persuni dipendenti fuqhom huma ta' spiss esposti għal 
inugwaljanzi multipli u aktar probabbli li jġarrbu vjolenza jew abbuż, li jista' jaffettwa l-
istatus tagħhom u jesponihom aktar għar-riskju ta' tneħħija;

1. Jistieden lill-Istati Membri jagħtu kunsiderazzjoni profonda lill-perspettiva tal-ġeneru fil-
miżuri speċifiċi tagħhom fl-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Ritorn;

2. Jistieden lill-Istati Membri u l-awtoritajiet kompetenti tagħhom biex iqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi tal-persuni kkonċernati, bħal tqala, sitwazzjoni familjari, tfal jew anzjani 
dipendenti, jew vittmi ta' traffikar jew vjolenza sessista, u l-bżonnijiet speċifiċi tagħhom;

3. Jenfasizza li din id-direttiva tipprevedi sett minimu ta' drittijiet għall-persuni li jkunu qed 
jistennew sakemm jitneħħew, inkluż aċċess għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni għat-tfal; 
jistieden lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari, fl-implimentazzjoni tad-direttiva, 
għas-sitwazzjoni tan-nisa tqal u ta' familji bi tfal matul il-perjodu tal-iskola;

4. Jinnota li d-detenzjoni trid tkun miżura tal-aħħar istanza, u jħeġġeġ lill-Istati Membri 
jeżerċitaw attenzjoni partikolari qabel ma jċaħħdu persuni vulnerabbli jew persuni bi 
bżonnijiet speċifiċi mil-libertà tagħhom u jiżguraw li l-alternattivi għad-detenzjoni jiġu 
kkunsidrati sew f'kooperazzjoni ma' NGOs attivi fil-qasam;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu taħriġ sensittiv għad-
differenza bejn is-sessi għall-uffiċjali li probabbli jiġu f'kuntatt ma' persuni bi bżonnijiet 
speċifiċi, bħal nisa tqal, ġenituri waħedhom bi tfal taħt l-età, u vittmi ta' vjolenza sesswali 
u sessista;

6. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u jikkunsidraw il-
perspettiva tal-ġeneru fl-implimentazzjoni ta' ftehimiet ta' riammissjoni tal-UE; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżviluppa, f'kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi kkonċernati, sistema ta' 
monitoraġġ wara r-riammissjoni li tkun sensittiva għall-kwistjonijiet relatati mas-sessi 
sabiex tevalwa r-rispett mad-drittijiet tal-bniedem;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiffaċilitaw il-ftehimiet ta' 
riammissjoni ma' pajjiżi terzi li jikkunsidraw ċirkostanzi ta' ġeneru, familja, tqala u 
edukazzjoni ta' tfal mibgħuta lura, sabiex dawn il-pajjiżi terzi jimpenjaw ruħhom għall-
implimentazzjoin u ż-żamma ta' qafas minimu li jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini 
tagħhom.
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