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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Directiva privind returnarea prevede norme referitoare la returnare, expulzare, 
detenție și reintrare, ce trebuie să țină seama de respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale ale persoanelor în cauză; întrucât perspectiva de gen ar trebui să 
fie un aspect complet integrat în implementarea directivei;

B. întrucât femeile care nu au o reședință regulată și dependenții acestora sunt frecvent 
expuși la multiple inegalități, existând o probabilitate mai mare de a suferi violențe și 
abuzuri, fapt care le-ar putea afecta statutul și i-ar expune și mai mult riscului de 
expulzare,

1. invită statele membre să acorde o mai mare atenție perspectivei de gen în măsurile ce 
vizează implementarea Directivei privind returnarea;

2. invită statele membre și autoritățile competente să ia în considerare caracteristicile 
specifice ale persoanelor în cauză, cum ar fi sarcina, situația familială, copiii sau 
persoanele în vârstă aflate în întreținere, dacă sunt victime ale traficului de ființe umane 
sau ale violenței de gen, precum și nevoile lor specifice;

3. subliniază că această directivă prevede un set minim de drepturi pentru persoanele care 
sunt pe punctul de a fi expulzate, inclusiv accesul la asistență medicală și la educație 
pentru copii; invită statele membre să acorde o atenție deosebită situației femeilor gravide 
și familiilor cu copii pe perioada studiilor, atunci când implementează directiva;

4. subliniază că detenția trebuie să fie o măsură de ultimă instanță și îndeamnă statele 
membre să aibă o grijă deosebită înainte de a priva de libertate persoanele vulnerabile sau 
persoanele cu nevoi specifice și să se asigure că alternativele la detenție sunt luate în 
considerare în mod corespunzător în colaborare cu ONG-urile active în acest domeniu;

5. invită Comisia și statele membre să ofere o pregătire specifică în problematica genului 
funcționarilor susceptibili de a intra în contact cu persoane cu nevoi speciale, precum 
femei însărcinate, părinți singuri cu copii minori și victime ale violenței sexuale sau ale 
violenței de gen;

6. îndeamnă statele membre să respecte drepturile fundamentale și să țină seama de 
perspectiva de gen atunci când implementează acordurile de readmisie ale UE; invită 
Comisia să elaboreze, în cooperare cu țările terțe în cauză, un sistem de monitorizare după 
readmisie în care să fie incorporată dimensiunea de gen, pentru a evalua respectarea 
drepturilor omului;

7. invită Comisia și statele membre să încheie acorduri de readmisie cu țările terțe care să ia 
în considerare circumstanțe precum genul, familia, sarcina și educația copiilor returnați, 
astfel încât aceste țări terțe să se angajeze că implementează și păstrează un cadru minim 
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în folosul cetățenilor lor.


