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Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia zgodności procedur 

azylowych na granicach z wytycznymi 

UNHCR w zakresie ochrony 

międzynarodowej, w szczególności w 

odniesieniu do prześladowań 

uwarunkowanych płcią; 

16. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia zgodności procedur 

azylowych na granicach z wytycznymi 

UNHCR w zakresie ochrony 

międzynarodowej, w szczególności w 

odniesieniu do prześladowań 

uwarunkowanych płcią, a także z 

wytycznymi UNHCR dotyczącymi 

wniosków o status uchodźcy na podstawie 

orientacji seksualnej lub tożsamości 

płciowej, w których to wytycznych jasno 

przedstawiono obowiązki państw 

członkowskich; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

26. apeluje do państw członkowskich, aby 

należycie informowały kobiety ubiegające 

się o azyl o ich prawach, w szczególności o 

prawie do zażądania, by przesłuchania 

prowadziła kobieta i by tłumaczenie było 

zapewniane również przez kobietę, a także 

o prawie do indywidualnego przesłuchania 

bez udziału jakichkolwiek stron trzecich; 

apeluje do państw członkowskich, aby 

zapewniły kompleksowe i obowiązkowe 

szkolenia dla osób prowadzących 

przesłuchania i dla tłumaczy dotyczące 

przemocy seksualnej, traumy i pamięci; 

wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia poszanowania tych praw; 

26. apeluje do państw członkowskich, aby 

należycie informowały kobiety ubiegające 

się o azyl o ich prawach, w szczególności o 

prawie do zażądania, by przesłuchania 

prowadziła kobieta i by tłumaczenie było 

zapewniane również przez kobietę, a także 

o prawie do indywidualnego przesłuchania 

bez udziału jakichkolwiek stron trzecich; 

apeluje do państw członkowskich, aby 

zapewniły kompleksowe i obowiązkowe 

szkolenia dla osób prowadzących 

przesłuchania i dla tłumaczy dotyczące 

przemocy seksualnej, traumy i pamięci; 

wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia poszanowania tych praw; 

apeluje do państw członkowskich o 

przestrzeganie art. 15 ust. 3 dyrektywy w 

sprawie procedur azylowych; 

Or. en 

 

 


