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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker direktiva o vračanju določa pravila za vračanje, izgon, pridržanje in ponovni sprejem, 
ki bi morala v celoti spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine udeleženih ljudi;
ker bi moral biti vidik enakosti spolov v celoti vključen v njeno izvajanje;

B. ker so nezakonite priseljenke in njihovi vzdrževani družinski člani velikokrat izpostavljeni 
številnim neenakostim in so pogosteje žrtve nasilja in zlorab, kar lahko vpliva na njihov 
položaj in jih še bolj izpostavi tveganju za izgon;

1. poziva države članice, naj pri svojih specifičnih ukrepih za izvajanje direktive o vračanju 
temeljito upoštevajo vidik enakosti spolov;

2. poziva države članice in njihove pristojne organe, naj upoštevajo posebne okoliščine 
udeleženih ljudi, na primer nosečnost, družinske razmere, vzdrževane otroke ali starejše, 
če so žrtve trgovine z ljudmi ali nasilja na podlagi spola, in njihove posebne potrebe;

3. poudarja, da ta direktiva zagotavlja minimalni sveženj pravic ljudi pred postopkom 
izgona, vključno z dostopom do zdravstvenega varstva in izobraževanja za otroke; poziva 
države članice, naj pri izvajanju direktive posebno pozornost posvetijo položaju nosečnic 
in družin z otroki med šolskim letom;

4. poudarja, da mora biti pridržanje zadnji možni ukrep, in poziva države članice k posebni 
previdnosti, preden ranljivim ljudem ali ljudem s posebnimi potrebami odvzamejo 
svobodo, ter da v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, dejavnimi na tem področju, 
upoštevajo morebitne alternative k pridržanju;

5. poziva Komisijo in države članice, naj uradnikom, ki bodo verjetno prišli v stik z ljudmi s 
posebnimi potrebami, kot so nosečnice, samohranilci/-ke z majhnimi otroki in žrtve 
spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola, zagotovijo izobraževanje o upoštevanju 
različnosti spolov;

6. poziva države članice, naj spoštujejo temeljne pravice in pri izvajanju sporazumov EU o 
ponovnem sprejemu upoštevajo vidik spola; poziva Komisijo, naj skupaj z udeleženimi 
tretjimi državami razvije sistem spremljanja po ponovnem sprejemu, ki bo upošteval 
različnost spolov, da bi tako lahko ocenili spoštovanje človekovih pravic;

7. poziva Komisijo in države članice, naj omogočajo sporazume o ponovnem sprejemu s 
tretjimi državami, v katerih so upoštevane okoliščine spola, družine, nosečnosti in 
izobraževanja vrnjenih otrok, s čimer se te tretje države zavežejo izvajati in vzdrževati 
minimalni okvir, ki je v korist njihovih državljanov.


