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Mary Honeyball 

Situação das mulheres refugiadas e requerentes de asilo na UE 

2015/2325(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Exorta os Estados-Membros da UE a 

garantirem que os procedimentos relativos 

ao asilo aplicados nas fronteiras respeitam 

as Diretrizes sobre Proteção Internacional 

do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados, designadamente no 

que diz respeito à perseguição em razão do 

género; 

16. Exorta os Estados-Membros da UE a 

garantirem que os procedimentos relativos 

ao asilo aplicados nas fronteiras respeitam 

as Diretrizes sobre Proteção Internacional 

do Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Refugiados, designadamente no 

que diz respeito à perseguição em razão do 

género, e as orientações do ACNUR sobre 

pedidos de reconhecimento do estatuto de 

refugiado relativos à orientação sexual 

e/ou à identidade de género, que definem 

claramente as obrigações dos Estados-

Membros; 

Or. en 
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Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Insta os Estados-Membros a 

informarem devidamente as mulheres 

requerentes de asilo sobre os seus direitos, 

em particular sobre o direito de solicitar 

um entrevistador e um intérprete do sexo 

feminino e o direito de realizar uma 

entrevista individual sem a presença de 

terceiros; exorta os Estados-Membros a 

oferecer formação completa e obrigatória a 

entrevistadores e intérpretes sobre 

violência sexual, traumas e memória; insta 

os Estados-Membros a assegurarem que 

estes direitos estão a ser respeitados; 

26. Insta os Estados-Membros a 

informarem devidamente as mulheres 

requerentes de asilo sobre os seus direitos, 

em particular sobre o direito de solicitar 

um entrevistador e um intérprete do sexo 

feminino e o direito de realizar uma 

entrevista individual sem a presença de 

terceiros; exorta os Estados-Membros a 

oferecer formação completa e obrigatória a 

entrevistadores e intérpretes sobre 

violência sexual, traumas e memória; insta 

os Estados-Membros a assegurarem que 

estes direitos estão a ser respeitados; 

exorta os Estados-Membros a respeitarem 

o artigo 15.º, n.º 3, da Diretiva relativa a 

procedimentos de asilo; 

Or. en 

 

 


