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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de terugkeerrichtlijn bepalingen omvat inzake terugkeer, uitzetting, 
opsluiting en hernieuwde binnenkomst en dat deze bepalingen in volledige 
overeenstemming moeten zijn met de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van de 
betrokken personen; overwegende dat het genderperspectief een integrerend onderdeel 
van de uitvoering van de richtlijn moet uitmaken;

B. overwegende dat vrouwen die onrechtmatig in de EU verblijven en de personen die van 
hen afhankelijk zijn, vaak aan meerdere vormen van ongelijkheid blootgesteld zijn en 
meer gevaar lopen om het slachtoffer te worden van geweld en misbruik, wat hun 
rechtspositie negatief kan beïnvloeden en het risico op uitzetting nog vergroot;

1. vraagt de lidstaten om bij de vaststelling van specifieke maatregelen ter uitvoering van de 
terugkeerrichtlijn terdege rekening te houden met de genderproblematiek;

2. vraagt de lidstaten en hun bevoegde instanties om rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de betrokken personen, zoals zwangerschap, gezinssituatie, kinderen of 
ouderen ten laste en het slachtoffer-zijn van mensenhandel of op gender gebaseerd 
geweld, en met hun specifieke behoeften;

3. benadrukt dat deze richtlijn een minimumaantal rechten voorziet voor mensen die in 
afwachting zijn van hun uitzetting, waaronder de toegang tot gezondheidszorg en de 
toegang tot onderwijs voor kinderen; verzoekt de lidstaten om bij de uitvoering van de 
richtlijn bijzonder attent te zijn op de situatie van zwangere vrouwen en gezinnen met 
schoolgaande kinderen;

4. wijst erop dat er slechts in laatste instantie tot opsluiting mag worden besloten en vraagt 
de lidstaten met klem om bijzonder voorzichtig te zijn alvorens ze kwetsbare personen of 
personen met specifieke behoeften van hun vrijheid beroven en om samen met ngo's die 
op dit vlak actief zijn, alle alternatieven voor opsluiting in overweging te nemen;

5. vraagt de Commissie en de lidstaten om ambtenaren die waarschijnlijk te maken krijgen 
met mensen met specifieke behoeften (zoals zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met 
minderjarige kinderen en slachtoffers van seksueel of op gender gebaseerd geweld) 
gepaste opleiding te verschaffen met betrekking tot de genderproblematiek;

6. vraagt de lidstaten met klem om de grondrechten te eerbiedigen en bij de uitvoering van 
EU-terugnameovereenkomsten rekening te houden met het genderperspectief; verzoekt de 
Commissie om in samenwerking met de betrokken derde landen een volgens gender 
gedifferentieerd systeem voor controle na terugname te ontwikkelen waarmee kan worden 
nagegaan of de mensenrechten geëerbiedigd worden;

7. vraagt dat de Commissie en de lidstaten terugnameovereenkomsten met derde landen 



PA\1007870NL.doc PE522.800v01-004/4PA\1007870NL.doc

NL

afsluiten waarin rekening wordt gehouden met omstandigheden zoals gender, 
gezinssituatie, zwangerschap en de scholing van teruggekeerde kinderen, en erop toe te 
zien dat deze derde landen zich verbinden tot de uitvoering en handhaving van een 
minimumkader dat hun bevolking ten goede komt.


