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Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie powrotów przewiduje zasady dotyczące 
powrotów, wydalania, zatrzymania w celu wydalenia i powrotnego wjazdu, które powinny 
w pełni przestrzegać praw człowieka i podstawowych wolności zainteresowanych osób;
mając na uwadze, że perspektywa płci powinna stanowić w pełni zintegrowany aspekt 
tego wdrażania;

B. mając na uwadze, że kobiety nie posiadające uregulowanej sytuacji pobytowej i osoby 
będące na ich utrzymaniu są często narażone na wielorakie nierówności oraz częściej 
padają ofiarą przemocy i nadużyć, co może wpłynąć na ich statut i narazić je w większym 
stopniu na ryzyko wydalenia;

1. wzywa państwa członkowskie do drobiazgowego uwzględnienia perspektywy płci w 
szczególnych środkach wdrażających dyrektywę w sprawie powrotów;

2. wzywa państwa członkowskie i ich właściwe organy do rozpatrzenia szczególnych 
okoliczności osób znajdujących się w takiej sytuacji, takich jak ciąża, sytuacja rodzinna, 
dzieci lub osoby w podeszłym wieku na utrzymaniu, czy też fakt bycia ofiarą handlu 
ludźmi lub przemocy na tle płci, a także ich szczególnych potrzeb;

3. podkreśla, że dyrektywa ta przewiduje minimalny zestaw praw dla osób oczekujących na 
wydalenie, w tym dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji dla dzieci; wzywa państwa 
członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi przy wdrażaniu dyrektywy na sytuację 
kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi w trakcie roku szkolnego;

4. wskazuje, że zatrzymanie musi być ostatecznym rozwiązaniem i usilnie wzywa państwa 
członkowskie do zachowania szczególnej ostrożności, zanim pozbawią wolności osoby w 
delikatnej sytuacji lub osoby o szczególnych potrzebach oraz do upewnienia się, że 
rozwiązania alternatywne w stosunku do pozbawienia wolności zostały należycie 
przeanalizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi aktywnymi na tym polu;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do organizowania szkoleń uwrażliwiających na 
kwestie płci dla urzędników, którzy mogą mieć kontakt z osobami o szczególnych 
potrzebach, takimi jak kobiety w ciąży, samotni rodzice małoletnich i ofiary przemocy 
seksualnej lub przemocy na tle płciowym;

6. pilnie wzywa państwa członkowskie do przestrzegania praw podstawowych i 
uwzględniania perspektywy płci przy wdrażaniu umów UE o readmisji; wzywa Komisję 
do przygotowania we współpracy z zainteresowanymi krajami trzecimi systemu 
monitorowania sytuacji po readmisji uwzględniającego perspektywę płci w celu 
dokonania oceny zgodności z prawami człowieka;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do umożliwienia zawierania umów o readmisji z 
krajami trzecimi uwzględniających takie aspekty, jak płeć, rodzina, ciąża i edukacja 
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wracających dzieci, tak by kraje te zobowiązały się do wdrażania i utrzymywania 
minimalnych ram z korzyścią dla swych obywateli.


