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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Återvändandedirektivet innehåller regler om återvändande, återsändande, 
frihetsberövande och återinresa, som fullt ut bör beakta respekten för de berörda 
personernas mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Jämställdhetsperpektivet 
bör vara fullständigt integrerat i direktivets genomförande.

B. Kvinnor som olagligen uppehåller sig i EU och deras familjemedlemmar drabbas ofta av 
ojämlik behandling på flera grunder och löper större risk att utsättas för våld och 
övergrepp, vilket kan påverka deras rättsliga ställning och göra att de även löper ökad risk 
för återsändande.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lägga stor vikt vid 
jämställdhetsperspektivet i sin specifika åtgärder för genomförandet av 
återvändandedirektivet.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras behöriga myndigheter att beakta 
de berörda personernas särskilda behov och specifika omständigheter, till exempel 
graviditet, familjesituation, minderåriga barn eller omsorgsberoende äldre eller det faktum 
att personen utsatts för människohandel eller könsrelaterat våld.

3. Europaparlamentet understryker att detta direktiv innehåller bestämmelser om en 
minimiuppsättning rättigheter för personer som befinner sig i väntan på återsändande, 
bland annat tillgång till hälso- och sjukvård och skolgång för barn. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vid genomförandet av direktivet ägna särskild uppmärksamhet åt 
situationen för gravida kvinnor samt för familjer med barn mitt i skolterminen.

4. Europaparlamentet påpekar att frihetsberövande måste vara en sista utväg och uppmanar 
medlemsstaterna att vara extra försiktiga innan de frihetsberövar sårbara personer eller 
personer med särskilda behov samt att på vederbörligt sätt överväga alternativ till 
frihetsberövande i samarbete med frivilligorganisationer som är verksamma på detta 
område.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla 
fortbildning i jämställdhetsfrågor för tjänstemän som sannolikt kan komma i kontakt med 
människor med särskilda behov, till exempel gravida kvinnor, ensamstående föräldrar 
med minderåriga barn och offer för sexuellt eller könsrelaterat våld.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera de grundläggande 
rättigheterna och att beakta jämställdhetsperspektivet vid tillämpningen av EU:s 
återtagandeavtal. Kommissionen å sin sida uppmanas att i samarbete med de berörda 
tredjeländerna utveckla ett jämställdhetsintegrerat system för att övervaka situationen efter 
återtagandet, i syfte att utvärdera respekten för de mänskliga rättigheterna.
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7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att möjliggöra 
återtagandeavtal med tredjeländer där hänsyn tas till kön, familj, graviditet och 
återvändande barns skolgång, så att sådana tredjeländer förbinder sig att tillämpa och 
upprätthålla en minimiram som gynnar deras medborgare.


