
 

AM\1088387RO.doc  PE579.744v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

2.3.2016 A8-0024/1 

Amendamentul  1 

Mary Honeyball și alții  

 

Raport A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Situația refugiatelor și a solicitantelor de azil în UE 

2015/2325(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. solicită statelor membre ale UE să se 

asigure că procedurile de azil la frontiere 

respectă Orientările ICNUR privind 

protecția internațională, în special în ceea 

ce privește persecuția pe motive de gen; 

16. solicită statelor membre ale UE să se 

asigure că procedurile de azil la frontiere 

respectă Orientările ICNUR privind 

protecția internațională, în special în ceea 

ce privește persecuția pe motive de gen și 

cu Orientările ICNUR privind cereri de 

acordare a statutului de refugiat pe baza 

orientării sexuale și/sau a identității de 

gen, care stabilesc în mod clar obligațiile 

statelor membre; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită insistent statele membre să 

informeze corespunzător femeile care 

solicită azil cu privire la drepturile lor și, în 

special, cu privire la dreptul de a cere ca 

persoanele care efectuează interviurile și 

interpretarea să fie femei, precum și de a 

avea interviuri individuale, fără prezența 

vreunui terț; solicită insistent statelor 

membre să asigure o instruire 

cuprinzătoare obligatorie a persoanelor 

care efectuează interviurile și interpretarea, 

în domeniul violenței sexuale, al traumelor 

și al memoriei; solicită insistent statelor 

membre să se asigure că aceste drepturi 

sunt respectate; 

26. invită insistent statele membre să 

informeze corespunzător femeile care 

solicită azil cu privire la drepturile lor și, în 

special, cu privire la dreptul de a cere ca 

persoanele care efectuează interviurile și 

interpretarea să fie femei, precum și de a 

avea interviuri individuale, fără prezența 

vreunui terț; solicită insistent statelor 

membre să asigure o instruire 

cuprinzătoare obligatorie a persoanelor 

care efectuează interviurile și interpretarea, 

în domeniul violenței sexuale, al traumelor 

și al memoriei; solicită insistent statelor 

membre să se asigure că aceste drepturi 

sunt respectate; îndeamnă statele membre 

să se conformeze dispozițiilor articolului 

15 alineatul (3) din Directiva privind 

procedurile de azil; 

Or. en 

 

 


