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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, ako gestorský výbor, aby do návrhu uznesenia zapracoval nasledujúce návrhy:

A. keďže v smernici o návrate sa uvádzajú pravidlá týkajúce sa návratu, odsunu, zaistenia 
a opätovného vstupu, v ktorých by sa malo plne zohľadňovať dodržiavanie ľudských práv 
a základných slobôd dotknutých osôb; keďže hľadisko rodovej rovnosti by malo byť plne 
integrovaným aspektom jej vykonávania;

B. keďže ženy s neoprávneným pobytom a osoby, ktoré sú na nich závislé, sú často 
vystavené viacnásobnému nerovnému zaobchádzaniu a je väčšia pravdepodobnosť, že sa 
stanú obeťami násilia a zneužívania, čo môže mať vplyv na ich postavenie a ďalej ich 
vystaviť riziku odsunu;

1. vyzýva členské štáty, aby vo svojich osobitných opatreniach na vykonávanie smernice 
o návrate dôkladne zvážili hľadisko rodovej rovnosti;

2. vyzýva členské štáty a ich príslušné orgány, aby zohľadnili špecifické podmienky 
dotknutých osôb, napríklad tehotenstvo, rodinnú situáciu, nezaopatrené deti alebo závislé 
staršie osoby, alebo či sa nestali obeťami nezákonného obchodovania alebo násilia 
založeného na rodovej príslušnosti, a ich osobitné potreby;

3. zdôrazňuje, že na základe tejto smernice sa osobám, ktoré čakajú na odsun, poskytuje 
minimálny počet práv, ako je napríklad prístup ku zdravotnej starostlivosti alebo ku 
vzdelávaniu ich detí; vyzýva členské štáty, aby pri vykonávaní smernice venovali 
osobitnú pozornosť situáciám tehotných žien a rodín s deťmi v priebehu školského roka.

4. poukazuje na to, že zaistenie musí byť krajným opatrením, a naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby pred tým, než zraniteľné osoby a osoby s osobitnými potrebami pozbavia 
slobody, postupovali obzvlášť opatrne a aby zabezpečili, že v spolupráci s MVO 
pôsobiacimi v tejto oblasti sa náležite zvážia alternatívy zaistenia;

5. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pre úradníkov prichádzajúcich do kontaktu s osobami 
s osobitnými potrebami, ako sú tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi a obete 
sexuálneho násilia alebo násilia založeného na rodovej príslušnosti, zabezpečili odbornú 
prípravu zohľadňujúcu rodový aspekt;

6. naliehavo vyzýva členské štáty, aby rešpektovali základné práva a pri vykonávaní 
readmisných dohôd EÚ brali do úvahy rodové hľadisko; vyzýva Komisiu, aby 
v spolupráci s príslušnými tretími krajinami vypracovala systém na monitorovanie situácií 
po readmisii, v ktorom sa zohľadní rodový aspekt, aby sa posúdilo dodržiavanie ľudských 
práv;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby umožnili uzavretie readmisných dohôd s tretími 
krajinami, v ktorých sa zohľadnia rodové a rodinné okolnosti, tehotenstvo a vzdelávanie 
vrátených detí, aby sa tak tieto tretie krajiny zaviazali k zavedeniu a udržiavaniu 
minimálneho rámca v prospech svojich občanov.


