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Správa A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ 

2015/2325(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva členské štáty na zabezpečenie 

toho, aby azylové konania na hraniciach 

boli v súlade s usmerneniami UNHCR o 

medzinárodnej ochrane, najmä s ohľadom 

na prenasledovanie založené na rodovej 

príslušnosti; 

16. vyzýva členské štáty na zabezpečenie 

toho, aby azylové konania na hraniciach 

boli v súlade s usmerneniami UNHCR o 

medzinárodnej ochrane, najmä s ohľadom 

na prenasledovanie založené na rodovej 

príslušnosti, a v súlade s usmerneniami 

UNHCR týkajúcimi sa požiadaviek na 

štatút utečenca na základe sexuálnej 

orientácie a/alebo rodovej identity, ktoré 

jasne vymedzujú povinnosti členských 

štátov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Mary Honeyball a ďalší 

 

Správa A8-0024/2016 

Mary Honeyball 

Situácia utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ 

2015/2325(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

riadne informovali žiadateľky o azyl o ich 

právach, najmä o práve požiadať, aby s 

nimi viedli pohovor a tlmočili im osoby 

ženského pohlavia, a práve na osobný 

pohovor bez účasti tretej osoby; naliehavo 

žiada členské štáty, aby pre osoby vedúce 

pohovor a tlmočníčky zabezpečili 

komplexné a povinné školenie 

o sexuálnom násilí, traume a pamäti, 

nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, 

že sa tieto práva budú dodržiavať; 

26. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

riadne informovali žiadateľky o azyl o ich 

právach, najmä o práve požiadať, aby s 

nimi viedli pohovor a tlmočili im osoby 

ženského pohlavia, a práve na osobný 

pohovor bez účasti tretej osoby; naliehavo 

žiada členské štáty, aby pre osoby vedúce 

pohovor a tlmočníčky zabezpečili 

komplexné a povinné školenie 

o sexuálnom násilí, traume a pamäti; 

nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, 

že sa tieto práva budú dodržiavať; 

naliehavo vyzýva členské štáty, aby 

dodržiavali článok 15 ods. 3 smernice o 

azylovom konaní; 

Or. en 

 

 


